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الدور ا�ماراتي والمصالح
السعودية في اليمن 
تكامٌل أم تنافس؟!

الموقع

info@alsiasat.com

www.alsiasat.com

https://www.facebook.com/alsiasat/
https://twitter.com/alsiasatar
https://www.instagram.com/alsiasat/
https://www.youtube.com/channel/UCMCI5b51VWB9CwN28CWYVUA
https://www.linkedin.com/in/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-16ab99191/
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ظــض الــثور ا�طاراتــغ شــغ الغمــظ ذغطــئ جــظعات 
سطــى  والظصــاش  لطاتطغــض  طعضعًســا  التــرب 
ــًرا طــظ  ــًجا وطبغ ــثو ططش طســاعغات طثاطفــئ؛ إذ غئ
بالمخالــح  سقصاــه  أعمعــا  ســثة،  زواغــا 
ــض ضان  ــظ، وع ــغ الغم ــسعدغئ ش ــات الس والسغاج
غاضاطــض طسعــا، أم غحــّضض طظاشًســا صعًغــا لعــا؟ 
وصــث تجاغــث ذــرح عــثه افجــؤطئ سصــإ اظســتاب 
ــش  ــظ طظاخ ــث التعبغغ ــرب ض ــظ الت ــارات ط ا�ط
تأضغــث  طــع  ٢٠١٩م،  تمــعز  غعلغــع/ 
اجــامرار تتالفعــا طــع الســسعدغئ شــغ الغمــظ؛ 
وذلــك ضسظــعان – شغمــا غئــثو- لطاعشغــص بغــظ 
العصــئ  شــغ  واقتافــاظ  التــرب  طــظ  الثــروج 
ــا  ــض وربم ــعذ، ب ــظ ظف ــا ط ــص لع ــا تتّص ــه بم ظفس
الاعّجــه لاضرغــج ذلــك الظفــعذ وترجــغمه بخــعرة 
ظعائغــئ، شــغ وصــئ تــرى الســسعدغئ أن تربعــا 
شــغ الغمــظ لــط تظاــه بســث، وأن تصاجــط طــا جمســه 
الاتالــش ربمــا لــط غتــظ بســث، وعظــا تزعــر سطــى 
ــغ  ــثور ا�طارات ــظ ال ــئ بغ ــألئ السقص ــطح طس الس
ــر طــظ أي  ــح الســسعدغئ شــغ الغمــظ أضب والمخال

وصئ طدى.

سقصــات  شــغ  إًذا  العرصــئ  عــثه  تئتــث 
واتةاعــات الاضاطــض والاظاشــج بغــظ الــثور 
ــح  ا�طاراتــغ شــغ الغمــظ والسغاجــات والمخال
الســسعدغئ، وتتــاول رجــط تــثود واضتــئ شــغ 
ــغئ  ــعرة أجاج ــرض بخ ــا، وتفا ــظ طًس اقتةاعغ
أن ا�طــارات تثــعض طظاشســئ عادئــئ سطــى 
الظفــعذ غاخــادم طــع المخالــح الســسعدغئ شــغ 

الغمظ.

الســعودية–  العالقــات  أوال: 
ا�ماراتية؛ خلفية تاريخية.

حــّضطئ ا�طــارات العاصســئ جظــعب الثطغــب السربــغ، 
أو طــا ضان غســمى بإطــارات الســاتض الماخالــح، 
ــظ  ــث ط ــغ المما ــان الاارغث ــان ُسم ــظ ضغ ــجًءا ط ج
ــظثم  ــى رأس طس ــر تا ــرة صط ــئه ججغ ــعب ح جظ
التــث  رأس  إلــى  وطظــه  الثطغــب،  طثخــض  شــغ 
المطــض سطــى خطغــب ُسمــان(١)، وصث ارتئــط تارغت 
سحــر  الباطــظ  الصــرن  طظــث  ا�طــارات  تطــك 
المغــقدي وتاــى تضعغــظ اتتــاد ا�طــارات السربغــئ 
الماتــثة شغ السام ١٩٧٢م باارغت المعاجعئ بغظ 
ُسمــان وطحــروع الثولــئ الســسعدغئ الاعجــسغ 
شــغ الثطغــب السربــغ؛ طظــث الســام ١٧٤٤م تارغــت 
تأجــغج الثولــئ الســسعدغئ افولــى سطــى غــث 

طتمث بظ جسعد بظ طصرن. 

وتحــغر المخــادر الاارغثغــئ إلــى أن افراضــغ 
السربغــئ  ا�طــارات  دولــئ  تالًغــا  تحــّضض  الاــغ 
الماتــثة اتادظــئ صعتغــظ صئطغاغــظ اجــاتضط 
بغظعمــا الســثاء والاظاشــج زطًظــا ذعغــًق رغــط 
خدعسعمــا ا�جــمغ المحــارك لُسمــان، وعمــا 
ــظ رأس  ــا ط ــث ظفعذع ــغ اطا ــط الا ــئ الصعاج صئغط
وتاــى  ا�غراظــغ  الســاتض  بمتــاذاة  طســظثم 
غــاس  بظــغ  وصئغطــئ  الصعغــظ،  وأم  الحــارصئ 
بجساطــئ آل ظعغــان وضان طصرعــط الزفــرة بــط 
١٧٩٣م،  الســام  طظــث  أبعظئــغ 

واطاث ظفعذعط إلى دبغ وتثود صطر. 

جــقذغظ  سطــى  بامردعــط  الصعاجــط  ُســرف 
بالظفــعذ،  لقجــاصقل  وبطمعتاتعــط  طســصط 
وتمضظــعا لعــثا الشــرض طــظ بظــاء صــعة بترغــئ 
واجــاعلعا  الئترغــئ،  طســصط  لاةــارة  طظاشســئ 
سطــى بســخ ججرعــا شــغ الثطغــب، ضمــا تعجــسعا 
باتةــاه الســاتض الةظعبــغ لفــارس(٢)، وصــث لــجم 
الصعاجــط جاظــإ الصئائــض السماظغــئ الشاشرغــئ شــغ 
الخــراع الثاخطــغ سطــى الســططئ الــثي ظحــإ طــع 
الصئائض  العظائغئ (٣) . أطا آل  ظعغان  شضاظعا  سطى 
ــظ   ــجًءا ط ــّضطعا ج ــان وح ــقذغظ سم ــع ج ــاق ط وش
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الصتطاظــغ  الظســإ  بتضــط  العظائــغ  التطــش 
ــغت  ــى ترج ــك سط ــعا ضثل ــط سمط ــارك، لضظع المح
ــاصطئ  ــئه طس ــغثئ ح ــعرة طح ــغ خ ــط ش وجعدع

طظث جظئ ١٧٦١م. 

ــغ  ــض ش ــغ بالاشطش ــعي الععاب ــاط الثس ــث الظح أخ
بســخ أظتــاء إطــارات الســاتض السماظــغ طظــث 
الســظعات افولــى لاأجــغج الثولــئ الســسعدغئ 
ــط  ــص الصعاج ــام ١٧٧٨م اساظ ــغ الس ــى، وش افول
التمــقت  شــغ  حــارضعا  بــط  "الععابغــئ"، 
الســسعدغئ سطــى سمان اباثاًء طــظ السام ١٧٩٣م؛ 
لغخئتــعا بســث ذلــك الغــث الطعلــى لطســسعدغئ 
شــغ جــاتض سمــان الحــرصغ. أطــا بظــع غــاس شصــث 
ظطــعا سطــى طثعئعــط المالضــغ وصاوطــعا بالاتالــش 
طــع جــقذغظ سمــان المــث الســسعدي، ورغــط 
الئرغمــغ  واتــئ  جــصعط  طظــع  شــغ  شحــطعط 
العاصســئ بغــظ أبعظئــغ وختــار السماظغــئ شــغ غــث 
١٨٠٠م،  جــظئ  الســسعدغئ  الصــعات 
الســسعدي،  العجــعد  رشــخ  واخطــعا  شصــث 
واتافزــعا "بمساداتعــط لطظةثغغــظ" طظــث ذلــك 

العصئ. 

بتطــعل الســام ١٨١٨م تمضظــئ صــعات طتمث سطغ 
باحــا طــظ عجغمــئ الثولــئ الســسعدغئ افولــى 
وتثطغــر ساخماعــا (الثرسغــئ)، وبثلــك تقحــى 
ــان.  ــاتض سم ــارات ج ــغ إط ــسعدي ش ــعد الس العج
وباأجغج الثولئ السسعدغئ الباظغئ (١٨٤٠-١٨٩١م) أسادت 
واتــئ  سطــى  الســغطرة  الســسعدغئ  الصــعات 
الئرغمغ جظئ ١٨٤٤م، واجاثثطاعا ضمرضج طاصثم 
الســاتض وسمــان، وأجئرتعــا  إطــارات  �خدــاع 
سطى دشع الجضاة لطرغاض(٤)، وشغ جــظئ ١٨٤٨م 
ــئ  ــان تتــئ التماغ ــارات الســاتض وسم ــئ إط دخط
الئرغطاظغــئ رجــمًغا بعــثف الاثطــص طــظ الظفــعذ 

السسعدي.  

العجــعد  طسارضــئ  أبعظئــغ  إطــارة   تجسمــئ 
الســسعدي شــغ جــاتض سمــان خــقل سعــث الثولــئ 
الســسعدغئ الباظغــئ؛ شامّضــظ جــسغث بــظ ذتظــعن 
جــظئ ١٨٤٨م  الئرغمــغ  سطــى  اقجــاغقء  طــظ 
واتافــر بعــا لفاــرة وجغــجة. وشــغ ســام ١٨٥٥م 
ــظ  ــه جــسغث ب ــظ سم ــئ باب ــظ خطغف ــث ب أذــاح زاغ

زاغــث  لضــظ  الســسعدغئ،  طــظ  بثســط  ذتظــعن 
اتافــر بالســثاء الاصطغــثي الــثي غضّظــه حــغعخ 
أبعظئغ   لطسسعدغغظ  (٥)،  وسظثطا  ظحئئ   ترب 
العرابــئ بغــظ أبظــاء المطــك ترضــغ بــظ شغخــض آل 
بــظ خطغفــئ  زاغــث  جــسعد سصــإ وشاتــه، صــام 
باعجــغع ظفــعذه إلــى السغــظ (صرغــئ طــظ صــرى 
الئرغمــغ)، بــط إلــى الزاعــرة وطثغظــئ سئــرى شــغ 

سمان طساشًق ضثلك ضسش جقذغظعا.

خــقل شارة تضط زاغــث بظ خطغفئ (١٨٥٥- ١٩٠٩
م) أخئتــئ أبعظئــغ أضئــر إطــارات جــاتض سمــان 
وأضبرعا ظفعًذا وبروة (٦)، غغر أن تمثان بظ زاغث 
الــثي تعلــى التضــط بســث أبغــه اضطــر شــغ الســام 
آل  لطمطــك سئثالسجغــج  ١٩١٥م �ســقن وقئــه 
الســسعدغئ  الثولــئ  ظةــط  بــجغ  بسثطــا  جــسعد 
البالبئ (تأجسئ جظئ ١٩٠٢م)؛ لاثخض ا�طارة شغ 
دورة ضســش وخراســات ألةــأت بســخ أطرائعــا 
إلى اقتاماء بالرغاض(٧)، واجامر ذلك تاى تصّطث 
ــعة  ــروف بص ــططان المس ــظ ج ــثئعط ب ــارة ح ا�ط
رغــط  اجــاصرارعا  فبعظئــغ  شأســاد  حــضغماه؛ 
جمــعد جغاجــاه وسجلاــه، وصــث تاولــئ الســسعدغئ 
الاثطــص طظــه جــظئ ١٩٤٥م دون جــثوى(٨)؛ 

شتخثت بثلك المجغث طظ سثاء أبعظئغ لعا. 

سصــثت برغطاظغــا ظغاعــا سطــى اقظســتاب طــظ 
الثطغب السربغ شغ السام ١٩٦٨م، وبسئإ طثاوشعا 
طــظ صغــام الســسعدغئ بمــضء الفــراغ، شصــث ذرتــئ 
طحــروع  الســئع  سمــان  جــاتض  إطــارات  سطــى 
اتتــاد شغثرالــغ، وأوســجت فجــرة آل ظعغــان شــغ 
أبعظئــغ اخاغــار زاغــث بــظ جــططان بــثًق ســظ 
لفضــرة  طسارًضــا  ضان  الــثي  حــثئعط  أخغــه 
اقتتاد(٩)، وشغ السام ١٩٦٦م تصّطث زاغث طحغثئ 
ــثي  ــاد ال ــعد تحــضغض اقتت ــعد جع ــغ؛ لغص أبعظئ
أسطظ سظه شغ دغسمئر ١٩٧١م. وأّغثت السسعدغئ 
شضــرة اتتــاد إطــارات الســاتض خعًشــا طــظ وصعسعــا 
شرغســئ شــغ غــث إغــران العاتــثة تطــع افخــرى، 
ــغ لاتصغــص  لضظعــا وصفــئ ضــث طســاسغ أبعظئ
طعصــع الخــثارة شغ اقتتاد (١٠)، وسظثطا أخفصئ 
طتاوقتعــا �صظــاع إطــارات الســاتض الســئع بســثم 
رئاجــئ  تأضــثت  أن  بســث  لقتتــاد  اقظدمــام 
الســسعدغئ اضافــئ   ،(١١) لــه  أبعظئــغ 
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برشــخ اقساــراف بالثولــئ الةثغــثة؛ طسططــئ ذلــك 
بعجــعد خــقف تــثودي طــع أبعظئــغ تــعل واتــئ 

الئرغمغ غةإ تسعغاه أوًق (١٢). 
ترتغــإ  ُأسغــث  الئرغطاظــغ  اقظســتاب  سصــإ 
طسادلــئ افطــظ شــغ الثطغــب السربــغ وشــص طــا 
افطرغضغــئ  الثساطاغــظ"  بـ"جغاجــئ  ســرف 
ــران  ــث جــعاء، شأظغطــئ بإغ ــى ت ــئ سط والئرغطاظغ
ــغ  ــظ ش ــات افط ــألئ إدارة ترتغئ ــسعدغئ طس والس
الثطغب ضأضئر صعتغظ إصطغمغاغظ(١٣)، وعضثا ضان سطى 
ا�طــارات الافاعــط طــع إتــثى الصعتغــظ (إغــران أو 
ضغاظعــا  سطــى  التفــاظ  أجــض  طــظ  الســسعدغئ) 
الاصــارب طــع  الةثغــث وترجــغثه، وصــث صــررت 
الســسعدغئ واجــارضاءعا تاــى ق تتــثو تــثو 
إغران شغ تض ظجاسعا    التثودي    طع  ا�طارات(١٤)،  
وشــغ غعظغــع/ تجغــران ١٩٧٢م خــّرح الحــغت زاغث 
ــاد غســغر  ــض اقتت ــه غســسى لةس ــظ جــططان أظ ب
شــغ ظفــج اقتةــاه الــثي تســغر شغــه الســسعدغئ، 
وأن غائع ظفج الظعب(١٥)، رغط ذلك لط تاعصش 
الســسعدغئ ســظ الاطعغــح باجــاسمال الصــعة لتــض 
الثشــاع  وزغــر  وصــال  ا�طــارات،  طــع  ظجاسعــا 
جــططان بــظ سئثالسجغــج شــغ الســام ١٩٧٣م "صــث 
ظدطــر لفــرض تــض جــسعدي، ظتــظ ظســرف طــظ 
الاةربــئ ا�غراظغــئ قتاــقل الةــجر بــأن ق أتــث 

غمضظه شسض حغء �غصاشظا"(١٦).
شــغ أغســطج ١٩٧٤م صئطــئ ا�طــارات الاعصغــع 
ــئ  ــى تئسغ ــئ سط ــغ ظّخ ــثة الا ــثة ج ــى طساع سط
تصــض زرارة/ الحــغئئ الظفطــغ والشــازي السمــقق 
لطســسعدغئ؛  ظئــغ  أبــع  جظــعب  الئاذــظ  شــغ 
لاساــرف الســسعدغئ رجــمًغا بثولــئ ا�طــارات شــغ 
ُأظحــأ  ١٩٨١م  طاغــع  وشــغ  ظفســه.  الســام 
جثغــثة  ضمسادلــئ  الثطغةــغ  الاســاون  طةطــج 
لفطظ شغ دول الثطغب بسث البعرة ا�غراظغئ ١٩٧٩م، 
بغــظ  لطسقصــئ  جثغــث  إذــار  تحــّضض  وبثلــك 
ــع  ــات والاعصغ ــج السقص ــغ تسجغ ــظ؛ جــاسث ش الئطثغ
سطــى اتفاصغــات تةارغــئ وأطظغــئ، لضظــه رّجــت شــغ 
المصابــض وضــع الســسعدغئ ضصائــثة لمظزعطــئ 
افطــظ الثطغةــغ، وصــث تساغحــئ ا�طــارات طــع 
عــثا افطــر وصئطــئ بعضــع "الحــصغص افخشــر" شــغ 
السقصــئ طــع الســسعدغئ، ولــط ُتزعــر تططســات 
لممارجــئ دور خطغةــغ أو إصطغمــغ خــارج إذــار 

الاعجعات السسعدغئ.

ــئ  ــه خطغف ــغ ظةط ــث وتعل ــغت زاغ ــاة الح ــإ وش سص
شــغ  الرغــاض  طــظ  ا�طــارات  ذطئــئ  التضــط 
دغسمئر ٢٠٠٤م إسادة الظزر شغ بسخ أججاء طساعثة 
 ، صاعــرة"  "ظــروف  شــغ  ُأبرطــئ  الاــغ  جــثة 
الحــغئئ،  لتصــض  المحــارك  بالاطعغــر  لطســماح 
وطظــث ذلــك العصــئ حــعثت سقصــات الئطثغــظ 
تثعــعًرا تصغصًغــا (١٧). بط تضرر الططــإ ا�طاراتغ 
ظفســه طظ الســسعدغئ طططع السام ٢٠١١م خقل 
زغارتغــظ صــام بعمــا طتمــث بــظ زاغــث ولــغ سعــث 
أبعظئــغ لطرغــاض دون اجــاةابئ جــسعدغئ، لضــظ 
ــع  ــا ط ــغ المدــغ صثًط ــررت أبعظئ ــرة ص عــثه الم
ــات المحــارضئ"  ــئ "الاتثغ الســسعدغئ شــغ طةابع
ــئ  ــث ظصط ــًرا سظ ــش ضبغ ــئ دون الاعص ــغ المظطص ش
الثــقف التــثودي، وربمــا أرادت الاسعغــخ ســظ 
طــع  الاتالــش  طــظ  باقجــافادة  خســارتعا 

السسعدغئ شغ تضعغظ ظفعذ إصطغمغ راجت.

ثانًيــا: المشــاركة ا�ماراتيــة فــي 
السيــــاق  الحــــــزم؛  عاصفـــــــة 

والدوافع.
صئــض  ا�طاراتــغ  ا�صطغمــغ  ١-الــثور 

ساخفئ التجم: جغاق تراضمغ.
غمضــظ الصــعل إن صــرار ا�طــارات المحــارضئ إلــى 
جعار السسعدغئ شغ ترب الغمظ طظث السام ٢٠١٥
إصطغمــغ  لــثور  تاعغــب  جــعى  غضــظ  لــط  م 
طاخاســث بثأتــه ا�طــارات صئــض ذلــك بظتــع سصــث 
ــّعل  ــغ تت ــثور بظصطا ــثا ال ــّر ع ــث ط ــش، وص وظخ
طفخطغاغــظ، حــضطاا بعجــه ســام طقطــح السغاجــئ 
ــر لطةــثل  ا�صطغمغــئ ا�طاراتغــئ سطــى الظتــع المبغ

الثي تئثو سطغه الغعم. 

بــرزت ظصطــئ الاتــّعل افولــى شــغ الســام ٢٠٠١م 
تغــظ اجــاشطئ ا�طــارات تالــئ التــرب افطرغضغــئ 
ــى ا�رعــاب لطاصــارب طــع العقغــات الماتــثة،  سط
ذالئــان  بترضــئ  اساراشعــا  بســتإ  شصاطــئ 
افششاظغئ شغ جئامئر ٢٠٠١م(١٨)، والثخعل شغ 
تــعار اجــاراتغةغ طــع واحــظطظ، وظحــرت صــعات 
إطاراتغــئ خاخــئ شــغ أششاظســاان طارجــئ أدواًرا 
وصاالغــئ(١٩)،  ولعجســاغئ  إظســاظغئ  طاظعســئ 
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اقجــاةابئ  شــغ  أجــرع  ا�طــارات  بــثت  وصــث 
الســسعدغئ  طــظ  ا�رعــاب  طتاربــئ  لماططئــات 
اقجــاثئاراتغ  الاســاون  طةــال  شــغ  جــغما 
المسطعطاتــغ، وتثابغــر صطــع طخــادر الامعغــض 
بثسمعــا  المحــائه  الثغرغــئ  الةمسغــات  ســظ 
ــى ا�رعــاب  ــرت التــرب سط لقرعــاب، وعضــثا وّش
شرخــئ لئطــعرة طعاصــش إطاراتغــئ غغــر طرتضــجة 
ــع السغاجــئ  ــص الدــروري ط ــثة الاطاب ــى صاس سط

السسعدغئ. 
بــثًءا طــظ الســام ٢٠٠٤م تمضــظ طتمــث بــظ زاغــث 
ولــغ سعــث أبعظئــغ التالــغ طــظ إتــضام صئداــه 
ــئ  ــغ دول ــرار ش ــع الص ــى طفاخــض خظ ــئ سط الفسطغ
ــئ  ــه خطغف ــمغ فخغ ــط ا�ج ــئ التض ــارات تت ا�ط
بــظ زاغــث أطغر الئــقد(٢٠)؛ لازعر طظث ذلك العصئ 
الثارجغــئ  السغاجــئ  شــغ  تظاشســغئ  تعجعــات 
ا�طاراتغــئ أخــثت خقل الفارة طظ ٢٠٠٤م وتاى 

السام ٢٠١١م بقبئ طسارات أجاجغئ عغ:

   السمــض سطــى ضســإ بصــئ العقغــات الماتــثة 
وإصظاسعــا بإسطــاء ا�طــارات دوًرا إصطغمًغــا طتعرًغــا 
تســاب  سطــى  ا�رعــاب  سطــى  التــرب  شــغ 
ــى  ــارات سط ــر ا�ط ــادرة بظز ــر الص ــسعدغئ، غغ الس
طعضعسغــئ،  فجــئاب  الــثور  بعــثا  الصغــام 
شا�رعــاب شــغ الرؤغــئ ا�طاراتغــئ عــع ظفســه 
"ا�جــقم السغاجــغ" ولغــج حــغًؤا آخــر، وطسظــى 
تةفغــش  تاططــإ  ا�رعــاب  طتاربــئ  أن  ذلــك 
طظابــع ا�جــقم السغاجــغ بالسجغمــئ ظفســعا الاــغ 
طــظ  وغغرعــا  الصاســثة  أوضار  دّك  بعــا  غاــط 
المعمــئ  عــثه  وطبــض  ا�رعابغــئ،  الاظزغمــات 
ــثدة المســاعغات؛  بتاجــئ لاثخــقت جرغؤــئ طاس
ظزــًرا قظاحــار ا�جــقم السغاجــغ شــغ ضض طــضان 
الاــجام  إلــى  ضثلــك  وبتاجــئ  المظطصــئ،  شــغ 
حــابئ  صغــادة  وإلــى  والسطمظــئ،  بالاتثغــث 
وطاططســئ، وضض ذلــك ق تصــثر سطغــه الســسعدغئ 
فجــئاب ضبغــرة سمطــئ ا�طــارات سطــى تعضغتعــا 
ــئ  ــظ خــقل جطســطئ ذعغط لطمســآولغظ افطرغضغغ
ــا  ــظ بغظع ــاءات لعاحــظطظ، ط ــارات والطص ــظ الجغ ط
السدعغــئ  الســسعدي  التضــط  ظزــام  سقصــئ 
واظاحــار  المتاشزــئ،  الثغظغــئ  بالمآجســئ 
السســـــعدي؛ المةامـــــــع  شـــــــغ  الاطــــــرف 

شعــغ طبــًق (أي الســسعدغئ) غغــر صــادرة سطــى 
المحــارضئ شــغ طتاربــئ ا�رعــاب شــغ أششاظســاان 
ضمــا تفســض ا�طــارات؛ فن ذلــك غبغــر الصــعى 
الثغظغئ شغ المةامع السسعدي(٢١). وصث وجثت ا�طارات 
التــجب  أسدــاء  طــظ  إلغعــا  غخشــغ  طــظ 
الثغمصراذــغ افطرغضــغ الــثي خســث إلــى التضــط 
شغ ظعشمئر ٢٠٠٨م وغافص طع رؤغاعا عثه(٢٢).

   إتـــــــراز ظفــعذ إصطغمــغ بتــــــري باجــاثثام 
الاأعــإ  طــع  الظاسمــئ  اقصاخادغــئ  العجــائض 
ــثرج تتــئ عــثا  ــإ أدوار أخــرى خحــظئ، وغظ لطس
ا�ذــار دطــب ا�طــارات لحــرضاغ "جــططئ طعاظــأ 
شــغ حــرضئ  السالمغــئ"  دبــغ" و"طعاظــأ دبــغ 
الســام  شــغ  السمقصــئ  السالمغــئ  دبــغ  طعاظــأ 
٢٠٠٥م، الاــغ أخئتــئ تثغــر ٧٨ طغظــاًء وطرضــًجا 
طقتًغــا شــغ ٤٠ دولئ تعل السالــط(٢٣). والاعصغع 
طــع الغمظ شغ الســام ٢٠٠٨م اتفاصغئ تأجغر طغظاء 
ســثن لمــثة ٢٥ ساًطا صابطئ لطامثغث سحــر جــظعات 
الــثي  أخــرى؛ بشــرض تةمغــث ظحــاط المغظــاء 
غمّبض طظاشًسا طتامًق لمغظاء جئض سطغ ا�طاراتغ(٢٤). 
وضاظــئ ا�طــارات صــث وّصســئ طــع الغمــظ شــغ 
السام ٢٠٠٤م اتفاق تساون أطظغ لاسجغج أطظ باب 
المظــثب(٢٥). ضمــا ضاظــئ طــظ بغظ الــثول السربغئ 
ــثًءا  ــئ ب ــغ صاط ــظ) الا ــسعدغئ والغم ــئ (الس الصطغط
طظ السام ٢٠٠٩م باسغغر دورغات شغ الئتر افتمر 

وخطغب سثن لمعاجعئ الصرخظئ الئترغئ(٢٦).

الظفــعذ  لئظــاء  ا�طــارات  جــسغ  طــع  تراشــص    
الثخــض  الاعجــع شــغ تظعغــع طخــادر  الئتــري 
والبــروة بشــرض تضعغــظ شعائــخ طالغــئ ضثمــئ؛ 
شإلــى جــعار المظطصــئ التــرة بثبــغ، وطغظائــغ 
جئــض سطــغ وزاغــث، اعامــئ بثخــعل طةــاقت 
ظعسغــئ ضالطغــران المثظــغ والطاصــئ الماةــثدة 
والامعغــض الثولغ(٢٧). وبفدض الفعائخ المالغئ 
الئالشــئ  ١,٣ ترغطغــعن دوقر تمضظــئ ا�طارات طظ 
ــّث  ــئ ُغس ــئ ظعسغ ــرات طصاتط ــطعل ذائ ــقك أج اطا
طظ بغظ افضبر تصثًطا خارج ظطاق تطش الظاتع(٢٨).  
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ظصطــئ الاتــعل الباظغــئ شــغ السغاجــئ الثارجغــئ 
ا�طاراتغئ تثبئ شغ السام ٢٠١١م، وصث حّضض عثا 
الســام طظسطًفــا طعًمــا سطــى أضبــر طــظ خسغــث؛ شصــث 
حــعث بــعرات حــسئغئ شــغ أضبــر طــظ ظزــام سربــغ، 
ــئ دور  ــارات لممارج ــام ا�ط ــثة أط ــا جثغ ــح أشاًص شا
ــثت أوضــاع ســثم  ــث ب ــا، تغ ــر اظثشاًس إصطغمــغ أضب
ــئ لطاثخــض  ــعرات طعاتغ ــا الب ــغ خّطفاع اقجــاصرار الا
ــارس ٢٠١١ ــغ ط ــئ، وش ــإ إصطغمغ ــص طضاج وتتصغ

م حــارضئ ا�طــارات طــع الســسعدغئ ضمــظ صــعات 
الئترغــظ،  إلــى  اقجــاصرار  �ســادة  الةجغــرة  درع 
ــئ  ــارضئ لمعاجع ــات المح ــار الاعجع ــغ إذ ــك ش وذل
حــارضئ  بــط  المظطصــئ،  شــغ  ا�غراظــغ  الاعثغــث 
طظفــردة شــغ سمطغــات تطــش الظاتــع شــغ لغئغــا خــقل 
الحــعر ظفســه، وصثطــئ الثســط لطسمطغــئ السســضرغئ 
الاــغ حــّظاعا شرظســا ضــث الةماســئ ا�جــقطغئ شــغ 
وضثلــك  ٢٠١٣م)،  الباظــغ  (ضاظــعن  طالــغ 
ــا  ــه، ضم ــام ظفس ــقل الس ــطى خ ــا العج ــغ إشرغصغ ش
ضان لقطــارات الــثور افضئــر شــغ الارتغــإ لقذاتــئ 
ــغ  ــغ ش ــث طرج ــإ طتم ــري المظاث ــج المخ بالرئغ

غعلغع ٢٠١٣م. 

شــغ المصابــض ضاظــئ الســسعدغئ تــثرة وطاــرددة 
سطــى  ترضغجعــا  واظخــإ  با�طــارات،  طصارظــئ 
ــثو  ــئ، وغئ ــغ المظطص ــغ ش ــث ا�غراظ ــئ الاعثغ طعاجع
أظعــا تاــى الســام ٢٠١٤م تصرغًئــا لــط تضــظ طعامــئ 
بمةابعــئ ا�جــقم السغاجــغ أو الثورغــظ الصطــري 
والارضــغ، شصــث احــارضئ طــع صطــر شــغ دســط صــعات 
الةغــح الســعري التــر وبســخ الفخائــض الةعادغــئ 
جــعرغا،  شــغ  افجــث  بحــار  بظزــام  لقذاتــئ 
واتافزــئ بسقصــات جغــثة طــع ترضغــا. وسمعًطــا 
ظعــرت ا�طــارات ضســّراب شسطــغ لطبــعرات المدــادة 
ــغ التــرب  ــضاز ش ــغ، وظصطــئ ارت ــغ العذــظ السرب ش
ــثرك  ــئ ت ــك ضاظ ــا طــع ذل ــى ا�جــقطغغظ، لضظع سط
لــظ تأتــغ  السغاجــغ  التــرب سطــى ا�جــقم  أن 
بالظاائــب المططعبــئ طــا لــط تضــظ الســسعدغئ ببصطعــا 
ــظ سطغعــا جــّر  ــثا تسّغ ووزظعــا الثغظــغ جــجًءا طظعــا؛ ل
ــع الــثي تصــش عــغ شغــه، لضــظ  الرغــاض إلــى المرّب
ــعر  ــا السب ــش غمضظع ــارات ضغ ــا لقط ــظ واضًت ــط غض ل
عــثا  شــغ  تصغصغغــظ  جــسعدغغظ  حــرضاء  سطــى 
افجــرة  السقصــات داخــض  المدمــار، خاخــئ وأن 

ــث  ــاصرة طظ ــر طس ــئ غغ ــسعدغئ ضاظ ــئ الس التاضم
طرض المطك سئثا� شغ السام ٢٠٠١م، وطفاعتئ 
سطــى اتامــاقت ضبغــرة شــغ طســألئ تعلــغ الســرش 

بسدعا غغر طرغعبئ إطاراتًغا.
ضان الســام ٢٠١٤م طفخطًغــا شــغ عــثا الســغاق إذ 
ــسعدغئ  ــئ الس ــغ السغاج ــئ ش ــرات طعم ــعث تشغ ح
الرغــاض  بغــظ  أسمــص  لاصــارب  الئــاب  شاتــئ 
ــاض  ــئ الرغ ــارس/ آذار أسطظ ــغ ط ــغ، شف وأبعظئ
بالمظزمــات ا�رعابغــئ ضمــئ جماســئ  صائمــئ 
الســسعدغئ  واجــاثسئ  المســطمغظ،  ا�خــعان 
وا�طــارات والئترغــظ جــفراءعا طــظ الثوتــئ، بــط 
ــر  ــض/ ظغســان افطغ ــغ أبرغ ــح ســظ المحــعث ش أزغ
اقجــاثئارات  رئغــج  جــططان  بــظ  بظــثر 
الســسعدغئ الــثي تئّظــى جغاجــئ إغــراق الفخائــض 
الســعرغئ المسارضــئ بمــا شغعــا ا�جــقطغئ بالمــال 
والســقح؛ وذلــك سصاًبــا سطــى شحــض تسعثاتــه 
با�ذاتــئ بئحــار افجــث شــغ وصــئ وجغــج، وضان 
ذلــك إغثاًظــا باظاعــاء دســط الســسعدغئ لطبــعرة 
صطـــــــسئ  وعضــــــثا  الســـعرغـــــئ(٢٩). 
إلــى تطغــش  ا�طــارات حــعًذا طعًمــا لطعخــعل 
ــر باظخغــإ  طعبــعق شــغ الســسعدغئ، اتدــح أضب
المطــك الةثغــث جــطمان بــظ سئثالسجغــج (غظاغــر/ 
ضاظعن الباظغ ٢٠١٥م) ابظه الحاب والطمعح وزغًرا 

لطثشاع.

شــغ  ا�طاراتغــئ  المحــارضئ  ٢-دواشــع 
ساخفئ التجم.

شــغ  افزطــئ  لتــض  الثطغةغــئ  المئــادرة  وّشــرت 
ــض  ــى صئ ــئ تا ــرضات ا�طاراتغ ــاًء لطات ــظ غط الغم
ا�طــارات  وإن  جــغما  التــجم،  ساخفــئ  سمطغــئ 
لمســار  الراسغــئ  السحــر  الــثول  إتــثى  ضاظــئ 
السمطغــئ السغاجــغئ اقظاصالغــئ، وبمــا أن الغمــظ 
أخئــح واتــًثا طــظ الئطــثان السربغــئ المتامــض 
ــئ شــغ أغــثي ا�جــقطغغظ ظاغةــئ  جــصعذعا ضاطط
تساصــث  ضمــا  ٢٠١١م  الســام  شــغ  البــعرة 
دون  تثخطعــا  ذلــك  اجــاثسى  شصــث  ا�طــارات، 
اظازــار ظدــب السغاجــئ الســسعدغئ الاــغ لعــا 
طــع  الاساذــغ  طســألئ  شــغ  طسصــثة  تســابات 
ا�جــقطغغظ، وتتثغــًثا تــجب ا�خــقح، شــغ عــثا 

الئطث، ولضظ أغًدا بضبغر طظ التثر. 
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ولطاثطــص طــظ وجــعد ا�جــقطغغظ شــغ الســططئ 
ا�طــارات  دسمــئ  سطغعــا،  اجــاتعاذعط  وطظــع 
ــعدة  ــاسغه لطس ــغ طس ــح ش ــابص خال ــج الس الرئغ
إلــى الســططئ بســث أن ُأجئــر سطــى اقجــاصالئ أبظــاء 
البــعرة(٣٠)، لضظعــا ذعئئ أبسث طــظ ذلك بثسمعا 
لطتعبغغــظ المظاوئغــظ لتــجب ا�خــقح ا�جــقطغ، 
وغئــثو أن صــرار التضعطــئ الغمظغــئ بإلشــاء اتفاصغــئ 
ــاء ســثن المعصســئ جــابًصا طــع ا�طــارات شــغ  طغظ
اغسطج ٢٠١٣م أجعط شغ دشع السغاجئ ا�طاراتغئ 
اقظاصالغــئ  الســططئ  خخــعم  تصعغــئ  باتةــاه 
و"ا�خــقح" طًســا، وغثضــر الطــعاء أظــعر سحــصغ 
ضابــط اقجــاثئارات الســسعدي الســابص ورئغــج 
طرضــج الحــرق افوجــط لطثراجــات السغاجــغئ أن 
الاســاون  دول  طــظ  دولــًئ  "وســثوا  التعبغغــظ 
بأظعــط جــغدربعن شؤــئ طسغظــئ [تــجب ا�خــقح 
الــثي تســّثه ا�طــارات شرًســا لاظزغــط ا�خــعان 
الغمــظ] وأخــثوا طظعــا أطــعاًق  المســطمغظ شــغ 
وطــظ  حــغًؤا"(٣١)،  غفسطــعا  ولــط  ذائطــئ 
العاضــح أن الثولــئ الثطغةغــئ المصخــعدة عظــا 
أن  أغًدــا  غسظــغ  صــث  وعــثا  ا�طــارات،  عــغ 
ا�طــارات لسئــئ دور الممــّعل والمتــّرض سطــى 
الامــثد السســضري الــثي صــام بــه التعبغــعن طظــث 
(غظاغــر ٢٠١٤ العذظــغ  التــعار  اظاعــاء طآتمــر 

م) وتاــى جــصعط خظســاء شــغ أغثغعــط (جــئامئر 
شضــرة  وراء  أغًدــا  ضاظــئ  وربمــا  ٢٠١٤م)، 
الرئغــج  وبغــظ  بغظعــط  الاضاغضــغ  الاتالــش 
خخعطعــط  ضــرب  بعــثف  خالــح  الســابص 

المحارضغظ.
صئغــض اظطــقق سمطغــئ ساخفــئ التــجم بأغــام 
صطغطــئ، صــِثَم أتمــث سطــغ خالــح جــفغر الغمــظ شــغ 
طاــظ  سطــى  خالــح،  الرئغــج  ظةــض  ا�طــارات 
الرغــاض،  إلــى  أبعظئــغ  طــظ  خاخــئ  ذائــرة 
ــظ  ــرض ط ــعل الش ــات ت ورغــط تدــارب المسطعط
تطــك الجغــارة، شــإن بمــئ رواغــئ جــسعدغئ تصــعل 
إن أتمــث خالــح الصائــث الســابص لصــعات التــرس 
السصعبــات  صائمــئ  ضمــظ  المــثرج  الةمعــعري 
ــسعدي  ــث الس ــغ السع ــاع ول ــإ �صظ ــئ، ذع افطمغ
ــى التعبغغــظ  ــأن صعاتــه غمضظعــا "اقظصــقب" سط ب
إذا طــا طّضظــئ الســسعدغئ خالًتــا طــظ أطعالــه 

"وأطــعر أخــرى"، غغــر أن ولــغ السعــث رشــخ(٣٢).
صــث  ا�طــارات  تضــعن  أن  المســائسث  غغــر  طــظ 
تاولــئ إصظــاع الســسعدغئ بــأن خالــح عــع رجــض 
الســاسئ الــثي غمضظــه إغصــاف زتــش التعبغغــظ 
خــعب ســثن؛ شعــثا غتصــص لعــا إســادة ظزــام 
خالــح الــثي جــغصعم برساغــئ طخالتعــا إلــى 
العصــئ  شــغ  ا�جــقطغغظ  وتتةغــط  الســططئ، 
ظفســه(٣٣)، غغــر أن رشــخ الســسعدغئ ذلــك 
بســئإ  وربمــا  بخالــح  بصاعــا  لســثم  الســرض 
ارتفــاع جــصش ططالئــه وطغطــه لقباــجاز، دشــع 
بحــظ  الخســإ  الصــرار  اتثــاذ  إلــى  بالرغــاض 
سمطغــئ ساخفــئ التــجم ضسمطغــئ سســضرغئ جــرغسئ 
ا�طــارات  اضطــرت  وصــث  طتــثودة،  وبأعــثاف 
لمةــاراة الســسعدغئ شــغ ذلــك فجــئاب ضبغــرة 

أعمعا:
   دســط ولــغ السعــث طتمــث بــظ جــطمان الــثي 

ــا،  ــظ الصداغ ــر ط ــر لطضبغ ــغ الظز ــا ش ــغ طسع غطاص
السائطــغ  التضــط  بظغــئ  شــغ  طرضــجه  وتصعغــئ 

السسعدي.

   ضمــان ســثم تخــّرف الســسعدغئ سطــى ظتــع 

غــآدي إلــى إضســاف خخــعم ا�جــقطغغظ خاخــئ 
شــغ ظــض تمســضعا  الســابص خالــح،  الرئغــج 

بثغار سعدة خالح إلى السططئ.

   تعجغــه الاتالــش الــثي أذطصــئ سطغــه الســسعدغئ 

اجــط "تتالــش دســط الحــرسغئ" ظتــع طضاشتــئ 
ا�رعــاب شــغ الغمــظ، وعــغ طســألئ وظغفغــئ 

تغعغئ بالظسئئ لقطارات.

ــام  ــسعدي الس ــثف الس ــع الع ــض ط ــار الاضاط    إظع
المامبــض شــغ طعاجعــئ الثطــر ا�غراظــغ والاعثغــث 
الــثي غحــضطه التعبغــعن سطــى أطــظ الممطضــئ، 
ــب ســثن  ــغ خطغ ــئ ش ــى أطــظ المقتــئ الثولغ وسط
خــاص.  ظتــع  سطــى  المظــثب  بــاب  وطدغــص 
أجــئابعا  ا�طــارات  لــثى  التــال  وبطئغســئ 
الاصطغثغــئ لطثــعف طــظ الاعجــع ا�غراظــغ خاخــئ 
شــغ ظــض طســاسغ إغــران قطاــقك جــقح ظــعوي 
وطتاوقتعــا العغمظــئ سطــى المظطصــئ، وأجــئاب 
أخــرى اصاخادغــئ وتةارغــئ لطحــسعر بالصطــص سطــى   
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والمتغــط  ســثن  خطغــب  شــغ  الئتــري  افطــظ 
شاصاخادعــا  المظــثب،  بــاب  وطدغــص  العظــثي 
ــئ  ــعط المقتغ ــظ الثط ــى أط ــث سط ــري غسام الئت
شــغ تطــك الظطاصــات، ضمــا ضاظــئ بتاجــئ �ســادة 
بظاء ظفعذعا الئتري وتأضغثه شغ تطك  المظطصئ(٣٤).
أن  ا�طــارات  تخــعرت  الاــغ  افعــثاف  إن 
با�طــضان تتصغصعــا بإســادة ظزــام خالــح إلــى 
ــا،  ــغ سظع ــا الاثط ــظ طمضًظ ــط غض ــغ ل ــظ، والا الغم
أسغــث تضغغفعــا لطئــثء باتصغصعــا تتــئ سئــاءة 
صغمــئ  طــع  ولضــظ  الســسعدغئ،  طــع  الاتالــش 
طداشــئ تخطــئ سطغعــا ا�طــارات باجاــراح طعصــش 
الثشــاع ســظ أطــظ الحــصغص افضئــر، وتطئغــئ تاجاــه 
ــئ  ــك الصغم ــثت تط ــث تةس ــظ، وص ــاء طعبعصغ لتطف
ا�دارة  خقتغــئ  سطــى  ا�طــارات  بتخــعل 
ــا  ــا بم ــث تترغرع ــثن بس ــئ لس ــضرغئ والمثظغ السس
الظفــط  تضرغــر  وطخاشــغ  المغظــاء  ذلــك  شــغ 
وططــار ســثن الثولــغ، افطــر الــثي أتــاح لعــا 
ظفــعذ  لمحــروع  طرتضــج  إلــى  ســثن  تتعغــض 

إطاراتغ أخث غظمع وغاحسإ بمرور العصئ.

ا�ماراتــي  الــدور  ثالًثــا: طبيعــة 
فــي اليمــن؛ سياســات النفــوذ 

ودوائر السيطرة.
طــا ظططــص سطغــه الــثور ا�طاراتــغ شــغ الغمــظ عــع 
ــاء  ــئ لئظ ــات المعّجع ــات والسمطغ ــعع السغاج طةم
ولغــج  الغمــظ،  شــغ  با�طــارات  خــاص  ظفــعذ 
المحــارضئ شــغ سمطغــات تتالــش دســط  شصــط 
ــٌغ  ــط غســث لقطــارات دوٌر شسط ــغ ل الحــرسغئ، والا
ــغ جــئصئ  ــئ الا ــى خــقل افحــعر الصطغط ــا تا شغع
ــع/  ــغ غعلغ ــظ ش ــظ الغم ــا ط ــتإ صعاتع ــقن ج إس
طصاربــئ  وبا�طــضان  ٢٠١٩م،  تمــعز 
ــقث  ــقل ب ــظ خ ــظ ط ــغ الغم ــغ ش ــثور ا�طارات ال
طراتــض زطظغــئ طرتئطــئ بثغظاطغــات الظــجاع سطــى 

الظتع ا�تغ: 

طرتطــئ تأجــغج الظفــعذ: ُدحــظئ عــثه المرتطــئ 
طــع بثء ساخفئ التجم (طارس/ ٢٠١٥م) واظاعئ 
ــغ اغســطج/ آب  ــئ ش ــاء طحــاورات الضعغ باظاع
ــض  ــثور شاس ــارات ب ــعمئ ا�ط ــث أج ٢٠١٦م؛ تغ
شــغ تترغــر ســثن (غعلغــع٢٠١٥م)  بمســاظثة  

ــئ  ــثة خاخ ــارضئ وت ــئ، وبمح ــئ الةظعبغ المصاوط
طــظ التــرس الرئاجــغ ا�طاراتــغ شــغ طســارك 
ســثن الخشــرى والئرغصــئ. ولمــا ضاظــئ طعــام 
ــئ افخــرى  ــثن الةظعبغ ــغ ســثن والم ــات ش السمطغ
المتــررة خــقل الســام ظفســه (لتــب، الدالــع، 
ــث اتثــثت  ــارات، شص ــى ا�ط ــئ إل ــث أوضط ــظ) ص أبغ
افخغــرة جطســطئ طــظ الاتــرضات والثطــعات – 
افتادغــئ شــغ الشالــإ- بصخــث الاأجــغج لظفــعذ 
خــاص بعــا شــغ المتاشزــات الةظعبغــئ، ضاظــئ 
أعمعــا إظحــاء وتثرغــإ صــعات التــجام افطظــغ 
(ســثن وأبغــظ ولتــب والدالــع) بثرغســئ  شــغ 
طعاجعــئ "الفــراغ افطظــغ" شــغ تطــك المتاشزــات. 
تطــك  أظحــأت  ا�طــارات  أن  با�حــارة  وجثغــر 
ودون  التضعطــئ،  أظزــار  ســظ  بسغــًثا  الصــعات 
الاظســغص طــع وزغــر الثاخطغــئ الغمظــغ الــثي ضان 
ذائــرة  طاــظ  سطــى  ســثن  إلــى  وخــض  صــث 
غــــــــعلغــــــــــــــع   شــــــــغ  جســــــعدغئ 
٢٠١٥م، لقحــراف شغمــا غئــثو سطــى ترتغئــات 

افطظ شغ سثن بط شغ المثن المتررة. 

وطــظ خــقل صــرارات خــادرة ســظ الرئغــج عــادي 
شغ دغسمئر ٢٠١٥م تمّضظ صادة جظعبغعن طعالعن 
المعاصــع  عــرم  إلــى  العخــعل  طــظ  لقطــارات 
ا�دارغــئ وافطظغــئ شــغ الساخمــئ المآصاــئ ســثن 
وطتاشزات جظعبغئ أخرى(٣٥)، وصث أجئشئ صرارات 
طــظ  صــثًرا  طئاحــرة-  غغــر  -بخــعرة  الاسغغــظ 
"الحــرسغئ" سطــى الظفــعذ ا�طاراتــغ شــغ تطــك 
المرتطئ. وشغ أبرغض ٢٠١٦م تمضظئ ا�طارات طظ 
المــضق  طثغظــئ  طــظ  الصاســثة  تظزغــط  ذــرد 
جــسعدغئ  طحــارضئ  دون  تدرطــعت  بســاتض 
أضغــثة، لاظحــأ سطــى إبــر ذلــك صــعات تابســئ لعــا 

شغ المضق (الظثئئ التدرطغئ).

اطاطضــئ ا�طــارات خــقل عــثه المرتطــئ زطــام 
المئــادرة سطــى افرض، وتتّطــئ بصــثر ضئغــر طــظ 
طعــام  شسطًغــا  شاعّلــئ  السســضرغئ،  التغعغــئ 
المــثن  تترغــر  لسمطغــئ  والصغــادة  الاثطغــط 
الةظعبغــئ المااخمــئ لطساخمــئ المآصاــئ ســثن، 
وحــارضئ شــغ تترغــر أجــجاء طــظ طتاشزــئ طــأرب، 
ا�طاراتغــئ  السســضرغئ  لطصغــادة  طصــًرا  وأظحــأت 
عظــاك. وسطــى الخسغــث ا�ظســاظغ ظحــط العــقل 



المتاشزــات  شــغ  ا�طاراتــغ  افتمــر  العــقل 
أسمــال  باظفغــث  وبــثأ  المتــررة،  الةظعبغــئ 
طســاسثات وإغابــئ واجــسئ أضســئئ ا�طــارات 
المرتطــئ. تطــك  شــغ  جغــثة  جــمسئ 

خفــعة الصــعل.. تّصصــئ ا�طــارات خــقل عــثه 
ــغ بســخ  ــى افرض وش ــا سط ــرة وجــعًدا طعًم الفا
طفاخــض الســططئ شــغ المتاشزــات الةظعبغــئ، 
وغئــثو أظعــا ضاظــئ ططمؤظــئ بــأن عــثا الصــثر طــظ 
ــعذ  العجــعد والتدــعر ضاٍف لاأجــغج صاســثة ظف
بعجــائض جغاجــغئ،  تسزغمعــا  غمضــظ  طقئمــئ 
الاتــرضات  طــظ  المجغــث  خــقل  طــظ  ولغــج 
٢٠١٦ غعظغــع  وشــغ  افرض.  سطــى  افتادغــئ 
م أسطظــئ ا�طــارات لطمــرة افولــى سئــر وزغــر 
الثولــئ لطحــآون الثارجغــئ أن التــرب صــث اظاعــئ 
بالظســئئ لعــا، وأن دورعــا عــع تمضغــظ الغمظغغــظ 
شغ المظاذص المتررة(٣٦)، وطع أن عثا الاخرغح لط غضظ 
غسظــغ تثطــغ ا�طــارات ســظ ظفعذعــا شــغ الغمــظ، 
شإظــه طــظ المرجــح أظعــا ضاظــئ جــادة شــغ ا�بصــاء 
ــث وخــض  ــثي ضان ص ــث التــث ال ــى ظفعذعــا سظ سط
ا�تغــئ: لطمآحــرات  وشًصــا  وذلــك  إلغــه؛ 

الةعــعد  طــع  ا�طاراتــغ  ا�ســقن  تجاطــظ   

شــغ  حــاططئ  طحــاورات  �ذــقق  الاتدغرغــئ 
وتتالــش  الحــرسغئ  التضعطــئ  بغــظ  الضعغــئ 
جــغاق  شــغ  جــاء  ضمــا  وخالــح،  التعبغغــظ 
ــظ  ــسعدغئ والتعبغغ ــظ الس ــئ بغ ــات افطظغ الظصاح
ــى التــثود،  شــغ الزعــران �ظعــاء المعاجعــات سط
تــض  بعجــعد  ا�طــارات  �صظــاع  ضاٍف  وعــثا 
ــإ  ــجاع، وغرت ــغ الظ ــإ غظع ــاطض وصرغ ــغ ح جغاج
افجظئغــئ. الصــعات  جــتإ  لمســألئ 

   لــط تحــعث شاــرة اظسصــاد طحــاورات الضعغــئ 
(أبرغــض – اغســطج ٢٠١٦م) تتــرضات إطاراتغــئ 
أتادغــئ لاسجغــج ظفعذعــا أو خطــعات غفعــط طظعــا 
افرض. سطــى  الحــرسغئ  الســططئ  تتــثي 

   دسمـــــئ ا�طـــارات خغشــئ التــض السغاجــغ 

الثارجغــئ  وزغــر  طئــادرة  شــغ  المطروتــئ 
افطرغضــغ افجــئص جــعن ضغــري، والصائمــئ سطــى 
لظائــإ  خقتغاتــه  عــادي  الرئغــج  تفعغــخ 
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ــام ظائــإ الرئغــج ورئغــج  ــثت صغ تعاشصــغ، وأغ
العزراء خالث بتاح بعثا الثور.

   بصــاء الرئغــج الســابص خالــح شــغ المحــعث 

وتدــعره بخــعرة طئاحــرة أو غغــر طئاحــرة شــغ 
اذمؤظــان  سظخــر  ضان  جغاجــئ  تســعغئ  أي 
إضاشــغ لقطــارات بحــأن ســثم تســّرض ظفعذعــا 

شغ الغمظ لطاصعغخ.

ــئ  ــثه المرتط ــثأت ع ــعذ: ب ــط الظف ــئ تسزغ طرتط
ــى  ــثت تا ــئ واطا ــإ شحــض طحــاورات الضعغ سص
الساططــئ شــغ  ا�طــارات جــتإ صعاتعــا  إســقن 
ــاه  ــا باتة ــًثا إطاراتًغ ــعثت تخسغ ــث ح ــظ، وص الغم
لاحــمض  والظفــعذ؛  الســغطرة  دائــرة  تعجــغع 
وطظاذــص  الةظعبغــئ  المتاشزــات  طــظ  المجغــث 
ا�طــارات  واسامــثت  لطغمــظ،  الشربــغ  الســاتض 
سطــى أجــالغإ طاظعســئ لاتصغــص ذلــك، طظعــا 
اشاســال الخــثام طــع الرئغــج عــادي والاخسغــث 
"اظفخــال  ورصــئ  وتعظغــش  تضعطاــه،  ضــث 
اقظاصالــغ  المةطــج  تحــضغطعا  سئــر  الةظــعب" 
الةظعبــغ، وتضعغــظ صــعات تابســئ لطــارق خالــح 
ــغ،  ــغ بســخ طظاذــص الســاتض الشرب وظحــرعا ش
ضمــا ظّفــثت إظــجاًق لصــعات وآلغــات سســضرغئ شــغ 
شــغ  التضعطــئ  وجــعد  أبظــاء  ججغــرة جــصطرى 
الســــــــــــــــام  بـــــــــــــثاغــــــــئ  الةجغـــــــــرة 

٢٠١٨م.

سطــى الخسغــث السغاجــغ تمضظــئ ا�طــارات شسطًغــا 
طــظ إظعــاء الــثور الصطــري شــغ تتالــش دســط 
الحــرسغئ بجســط تساطــض الثوتــئ طــع المغطغحــغات 
ــاقت  ــئ اتام ــك أضسف ــثة؛ وبثل ــئ والصاس التعبغ
إساصــئ الاعجــع ا�طاراتــغ طــظ صئــض صــعى طتطغــئ 
طصربــئ طــظ صطــر، ضمــا رشدــئ الاصــارب طــع 
تخفغــئ  بســث  ا�جــقطغ  "ا�خــقح"  تــجب 

التعبغغظ تطغفعا الرئغج السابص خالح.
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طّبطــئ عــثه المرتطــئ ذروة الظحــاط ا�طاراتــغ 
طــظ أجــض تعجــغع الظفــعذ وتثسغمــه بــأدوات 
طتطغــئ طعالغــئ، وأجــفر ظحــاذعا ســظ جــغطرة 
إطاراتغــئ طئاحــرة أو حــئه طئاحــرة سطــى طعاظــأ 
ــغطرة  ــا ج ــه أغًد ــب سظ ــثة، وظا ــئ س ــجر غمظغ وج
المعالغــظ لعــا شــغ صــعات المةطــج اقظاصالــغ 
سطــى أربــع طتاشزــات جظعبغــئ عــغ ســثن ولتــب 
لســططئ  ضاطــض  وتصعغــخ  وأبغــظ وجــصطرى، 
المآصاــئ،  الساخمــئ  شــغ  الغمظغــئ  التضعطــئ 
ــاعغغظ  ــى المس ــغ سط ــا السغاج ــاف طرضجع وإضس

المتطغ والثولغ.

ــعى  ــخ الص ــئ بس ــعذ: ظةت ــئ الظف ــئ تبئغ طرتط
ــغ  ــغا) ش ــا وروج ــا برغطاظغ ــغ ذطغساع ــئ (ش الثولغ
طظــع جــغطرة الصــعات الغمظغــئ المثسعطــئ طــظ 
الاتالــش سطــى طثغظــئ التثغــثة أصخــى الســاتض 
طــع  التضعطــئ  وتعخطــئ  لطغمــظ،  الشربــغ 
التعبغغــظ شغ دغســمئر ٢٠١٨م إلــى اتفاق أظعى 
(اتفــاق جــاعضععلط)،  التثغــثة  الاخسغــث شــغ 
ــٍث  ــع ت ــرة وض ــر المئاح ــه غغ ــظ ظاائة ــئ ط وضاظ
لطمعتات ا�طارات شغ الاعجع باتةاه التثغثة(٣٧)، 
وبالاالــغ شصــث ترضــج اعامــام ا�طــارات سصــإ 
ــظ طــا تتصــص لعــا  ــى تأطغ اتفــاق جــاعضععلط سط
المرتطاغــظ  خــقل  جغعجغاجــغئ  طضاجــإ  طــظ 
جثغــثة  طســارك  خــعض  دون  الســابصاغظ، 
ــث طــظ  ــط غس ــغ إذــار تــرب ل ــعذ ش لاعجــغع الظف
طسظــى لطمجغــث طــظ الاــعرط شغعــا بظزــر ا�طــارات؛ 
تغــث ضاظــئ صــث وخطــئ إلــى "ظصطــئ تراجــع 

المضاسئات"(٣٨). 

ــتإ  ــارات ج ــئ ا�ط ــع ٢٠١٩م أسطظ ــئ غعظغ ظعاغ
صعاتعــا وساادعــا التربــغ طــظ الغمــظ، طــع تأضغــث 
إذــار  شــغ  ولضــظ  الاتالــش،  ضمــظ  بصائعــا 
سطــى  والارضغــج  أوًق"  "الســقم  اجــاراتغةغئ 
طتاربئ ا�رعاب(٣٩). وترددت تخرغتات رجمغئ 
لمســآولغظ إطاراتغغــظ طفادعــا أن الصــعات الاــغ 
وخــض  والاــغ  الغمــظ،  شــغ  ا�طــارات  درباعــا 
سثدعــا إلــى ٩٠ ألــش سظخــر، صــادرة سطــى تبئغئ 
اقجــاصرار. وشــغ أغســطج/ آب ٢٠١٩م حــّظئ 
ــئ  ــعات التضعطغ ــئ ضــث الص ا�طــارات غــارات جعغ
المةطــج  طســطتغ  طــع  المعاجعــات  أبظــاء 

ضــث  الظفــج  ســظ  الثشــاع  بجســط  اقظاصالــغ 
عةمــات إرعابغــئ وحــغضئ(٤٠)، وضاظــئ الشــارات 
إحــارة واضتــئ إلــى سجطعــا الاثخــض طئاحــرة ضــث 
التضعطــئ رغــط إســقن اقظســتاب، شــغ تــال 

تسّرض ظفعذعا لطثطر.

والســعودية  ا�مــارات  رابًعــا: 
المصالــح  اليمــن؛  فــي 

وسياسات النفوذ. 
١-طخالح جععرغئ طاصاربئ

شــغ طصثطــئ المخالــح وافعــثاف الســسعدغئ طــظ 
تثخطعــا السســضري شــغ الغمــظ غصــع طظــع الامــثد 
ا�غراظــغ إلــى الغمــظ، والتغطعلــئ دون بــروز صــعة 
سســضرغئ غمظغــئ طعالغــئ �غــران سطــى غــرار تــجب 
ــغ  ــظ الصعط ــث افط ــاطغع تعثغ ــغ، تس ا� الطئظاظ
لطممطضــئ، وا�ضــرار باجــاصرار المظطصــئ. وتطاصــغ 
ا�طــارات طــع عــثه المخالــح الســسعدغئ طــظ 
زواغــا طثاطفــئ، شالامــثد ا�غراظــغ شــغ الغمــظ 
غسظــغ بالظســئئ لقطــارات تعثغــث طظطصــئ خطغــب 
ســثن وطدغــص بــاب المظــثب والئتــر افتمــر؛ 
تغــث تضمــظ المخالــح اقصاخادغــئ والاةارغــئ 
الئترغــئ لقطــارات، وتجدعــر ذمعتاتعــا باضعغــظ 
ظفــعذ بتــري واجــع شــغ المراشــأ والمداغــص 
العاصســئ سطــى اطاــثاد عــثه المظطصــئ الئترغــئ 
العاطــئ، وطــظ عــثه الجاوغــئ ق تصــض المثــاوف 
شــغ جظــعب  ا�غراظــغ  الظفــعذ  طــظ  ا�طاراتغــئ 
الغمــظ  ســظ المثــاوف الســسعدغئ طــظ ظفــعذ 
إغراظــغ طحــابه شــغ الحــمال، بــض تئــثو طثــاوف 
ا�طــارات أضبــر سمًصــا وطثسمــئ بصــثر عائــض طــظ 
ــغ  ــعذ ا�غراظ ــع الظف ــغؤئ ط ــئ الس ــرة الاارغثغ الثئ
ــعم أن اتاــقل  ــب السربــغ، شمــظ المسط شــغ الثطغ
إغــران لطةــجر ا�طاراتغــئ البــقث العاصســئ سطــى 
تــرم  السربــغ،  لطثطغــب  الحــمالغ  المثخــض 
ا�طــارات طــظ الظفــاذ المئاحــر إلــى طدغــص عرطــج 
اقجــاراتغةغ، وربمــا ضان طــظ بغــظ افجــئاب 
ــث  ــى الئت ــا إل ــئ بع ــغ دشس ــئ الا الةغعلعلعتغضغ
طائغــئ  ظطاصــات  شــغ  بتــري  ظفــعذ  ســظ 
أخــــــــــــــــرى(٤١)،وبــــــــالاـــــالـــــــــــــــــغ
ســظ  إغــران  إبســاد  ا�طــارات  طخطتــئ  شمــظ   



الئترغــظ السربــغ وافتمــر، وعــثا ق غطاصــغ شصــط 
طــع  ضثلــك  وإظمــا  الســسعدغئ  المخالــح  طــع 
السغاجــئ الثولغــئ فطــظ عــثا المةــال المائــغ 

التغعي.
ــسعدغئ  ــثان (الس ــض الئَط ــك غتم ــى ذل ــقوة سط س
وا�طــارات) تططســات طحــارضئ لئظــاء الظفــعذ شــغ 
طظطصــئ الصــرن ا�شرغصــغ، وعــثا غصادــغ طظعمــا 
تمــثد  أي  سطــى  الطرغــص  بصطــع  أوًق  الصغــام 
إغراظــغ شــغ خطغــب ســثن والئتــر افتمــر، لصــث 
الســسعدغئ  إلــى  بالظســئئ  افولعغــئ  "ضاظــئ 
وا�طــارات إبســاد الظفــعذ ا�غراظــغ ســظ جعارعمــا 
الصرغــإ. بغــث أن الصــرن ا�شرغصــغ اضاســإ أغًدــا 
أعمغــئ اجــاراتغةغئ بســئإ الظــجاع الغمظــغ، وصــث 
أظعــر عــثا البظائــغ الظاشــث والطمــعح [الســسعدغئ 
ظفــعذ  بممارجــئ  طّطــرًدا  اعاماًطــا  وا�طــارات] 

جغعجغاجغ شغ المظطصئ"(٤٢).

شــغ الســغاق ظفســه تســارض ا�طــارات طســاسغ 
العغمظــئ ا�غراظغــئ سطــى المظطصــئ، وغســّث التفــاظ 
ــًضا  ــا طاماج ــاء ضغاظع ــسعدغئ وبص ــظ الس ــى أط سط
بالاــعازن  ا�خــقل  ســثم  لةعــئ  طعًمــا  أطــًرا 
شــغ  إصطغمغاغــظ  صعتغــظ  أضئــر  بغــظ  ا�صطغمــغ 
طظطصــئ الثطغــب السربــغ (الســسعدغئ وإغــران)، 
ولســض طــظ المعــط الاثضغــر بــأن طعصــش ا�طــارات 
ــا بالاثخــض إلــى جــعار الســسعدغئ شــغ  ضان تازًط
طاسطصــئ  إطاراتغــئ  تســابات  أي  دون  الئترغــظ 
الثولــئ الثطغةغــئ  باضاســاب ظفــعذ شــغ عــثه 
الخشغــرة الاــغ ُتســّث جــجًءا ق غاةــجأ طــظ أطــظ 

السسعدغئ الصعطغ. 

واظثرذــئ ا�طــارات شــغ اجــاراتغةغئ "الدشــعط 
اقصاخادغــئ"  السصعبــات  خــقل  طــظ  الصخــعى 
ــغ الســابص  ــج افطرغض ــا إدارة الرئغ ــغ اتئساع الا
دوظالــث تراطــإ طظــث طاغــع/ أغار ٢٠١٨م ضعجــغطئ 
لضئــح الاعثغــثات ا�غراظغــئ شــغ المظطصــئ والتــث 
ــط  ــارات ل ــر أن ا�ط ــئ، غغ ــا الظعوغ ــظ ذمعتاتع ط
تضــظ سطــى بصــئ بظةاســئ عــثه السغاجــئ، وظــض 
اظثراذعــا طتــثوًدا رغــط أن تةــط تةارتعــا طــع 
إغــران اظثفــخ شــغ الســام ٢٠١٩م إلــى ٣,٥ 

ططغار دوقر(٤٣). 
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اقصاخادغــئ  اقسائــارات  إلــى  ُغظزــر  وبغظمــا 
الاةارغــئ  والمئــادقت  المخالــح  شــغ  طامبطــئ 
الدثمــئ الاــغ تربــط ا�طــارات بطعــران ضســئإ 
ــطئ  ــارضئ الظح ــظ المح ــغ ط ــثر ا�طارات وراء الت
شغ جغاجئ الدشعط الصخعى (٤٤)، غثعإ الئسخ 
إلــى أن الســئإ افعــط عــع الثحــغئ طــظ أن 
طــع  الاخسغــث  شــغ  الضاطــض  اقظثــراط  غــآدي 
إغــران إلــى سعاصــإ طئاحــرة سطــى أطــظ ا�طــارات، 
خاخــئ وأن اقلاــجام افطرغضــغ بتماغــئ أطــظ دول 
الثطغب ضان غاطًدا وق غتزى بالمخثاصغئ (٤٥). ضما 
ــئ تمبــض خطــًرا  ــئ المظفطا أن العةمــات الخاروخغ
طتثًصــا با�طــارات شـــ "ا�طــارات أخشــر وأضبــر 
العةمــات  أطــام  الســسعدغئ،  طــظ  ضسًفــا 

الخاروخغئ تتثغًثا"(٤٦).

وصــث تسّمــص عــثا اقتةــاه ا�طاراتــغ شــغ تســاب 
السعاصــإ افطظغــئ طــظ وراء الاخسغــث طــع إغــران، 
ظاصــقت  لعــا  تسرضــئ  الاــغ  العةمــات  سصــإ 
الظفط افربع شغ طغظاء الفةغرة طاغع/أغار ٢٠١٩م، 
ــران بالعصــعف  والاــغ رشدــئ ا�طــارات اتعــام إغ
وراءعا، رغط أن تصارغر أطرغضغئ أضثت ذلك(٤٧)، 
ــارات  ــئ ا�ط ــطج/ آب ٢٠١٩م وّصس ــغ أغس وش
اقتفــاق افطظــغ الئتــري طــع إغــران؛ لغــجور ولــغ 
سعــث أبعظئــغ الرغــاض بســث ذلــك بأغــام لاأضغــث 
أن ا�طــارات تظّســص خطعاتعــا طــع الرغــاض(٤٨).

غاسطــص  شغمــا  ا�طاراتــغ  الســطعك  غثدــع 
اصاخادغــئ  قسائــارات  إغــران  طــع  بالاساطــض 
تفّعًمــا  تطصــى  أظعــا  ُغساصــث  طسصــثة،  وأطظغــئ 
الــثور  إن  الصــعل  غمضــظ  وسطغــه  جــسعدًغا، 
ا�طاراتــغ شــغ الغمــظ ق غاخــادم طــع المخالــح 
التغعغــئ لطســسعدغئ رغــط اخاــقف الظزــرة لمــثى 
الاعثغــثات ا�غراظغــئ وذرغصــئ الاساذــغ طسعــا، 
أطــظ  والتفــاظ سطــى  ا�غراظــغ  الامــثد  شمظــع 
أجاجــغئ  طخطتــئ  غمبــض  والثطغــب  الممطضــئ 
طحــارضئ لــضق الئطثغــظ ؛ بثواشــع وطســاعغات 
طثاطفــئ بســخ الحــغء لضظعــا أجاجــغئ وأضغــثة. 
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جغاجات ظفعذ طحارضئ 
التدــعر  ضســش  تسطغــض  غةــري  طــا  ســادة   
الســسعدي شــغ صغــادة المســارك الئرغــئ خــقل 
ــح  ــغ" (٢٠١٥م) و"الرط ــعط الثعئ ــغ "الس سمطغا
الثعئــغ" (٢٠١٧م)، بساطــض اظحــشال الســسعدغئ 
باأطغــظ تثودعــا الةظعبغــئ طــع الغمــظ. وطــع 
تأضغــث أن ا�طــارات جظــئ طــظ ضق السمطغاغــظ 
عائطــئ  واصاخادغــئ  جغعجغاجــغئ  طضاجــإ 
الئتــر  سطــى  عاطــئ  طعاظــأ  سطــى  بالســغطرة 
السربــغ وخطغــب ســثن وطدغــص بــاب المظــثب، 
شــإن طــظ الخســإ الاســطغط بضفاغــئ عــثا الساطــض 
شــغ تفســغر الاعجــه الســسعدي بإذــقق الغــث 
ا�طاراتغــئ شــغ الغمــظ، جــغما وأن الضبغــر طــظ 
طــظ  ظــعع  إلــى  آلــئ  الةشراشغــئ  المضاجــإ 
شفــغ  الئطثغــظ،  بغــظ  المحــارضئ  الســغطرة 
طحــارضئ  جــغطرة  بمــئ  وطغــعن  جــصطرى 
إطاراتغــئ- جــسعدغئ سطــى الةجغرتغــظ ق تثطؤعــا 
أغًدـــا  غظطئـــص  وعــــــثا  السغــــــــظ(٤٩)، 
وتدرطــعت  حــئعة  طتاشزاــغ  سطــى 

الظفطغاغظ(٥٠).

السمطغاغــظ  لصغــادة  ا�طــارات  تخــّثر  إن 
ــغئ  ــى خح ــعد إل ــا غس ــار إلغعم ــضرغاغظ المح السس
صعاتعــا  وجــعد  غبغــر  أن  طــظ  الســسعدغئ 
ــئ  ــغ الغمظغ ــظ افراض ــجاء ط ــى أج ــغطرتعا سط وج
تساجــغئ لــثى الغمظغغــظ جــراء الظــجاع التــثودي 
الاارغثــغ بغظعــا وبغــظ الغمــظ، أو أن غعّلــث أتصــاًدا 
سطــى الســسعدغئ بســئإ اجــاتعاذعا سطــى المجغــث 
طــظ افراضــغ الغمظغــئ تتــئ غطــاء التــرب ضــث 
التعبغغــظ. لصــث ضاظــئ الســسعدغئ تــثرة شــغ 
طســألئ العجــعد الئــري لصعاتعــا شــغ الغمــظ طظــث 
الععطــئ افولــى لطتــرب، شفــغ تغــظ حــارضئ صــعة 
ــى الظتــع  ــر ســثن سط ــئ شــغ طســارك تترغ إطاراتغ
طحــارضئ  شــإن  إلغــه،  ا�حــارة  جــئصئ  الــثي 
الســسعدغئ شــغ صاــال التعبغغــظ بســثن اصاخــرت 
سطــى إظــجال شرصــئ خاخــئ شــغ طثغظــئ ضرغاــر 
٢٠١٥ طاغــع  طططــع 

م طضّعظــئ طــظ خمســغظ سظخــًرا غمظًغــا ضاظــعا 
غثثطــعن شــغ الصــعات المســطتئ الســسعدغئ(٥١)، 
وطسعــا  الســسعدغئ  التربغــئ  الســفظ  واضافــئ 

المخرغــئ بــثّك طعاصــع التعبغغــظ طــظ ســرض 
الســسعدغئ  الةعغــئ  لطشــارات  إضاشــئ  الئتــر، 

الضبغفئ بطئغسئ التال.

ــا  ــئ غمضظع ــات ضاشغ ــر طسطعط ــع ق تاعش ــغ العاص ش
تسجغــج طــا تثعــإ إلغــه عــثه العرصــئ طــظ أن 
والةــجر  المعاظــأ  سطــى  ا�طاراتغــئ  الســغطرة 
الغمظغــئ عــغ جــغطرة جــسعدغئ بالثرجــئ ظفســعا، 
وأن الســسعدغئ صــررت فجــئاب تارغثغــئ أن تصــش 
شــغ خطفغــئ المحــعث السســضري الئــري، طســافغثة 
اجــابظائغئ  أدوار  بطســإ  ا�طــارات  ولــع  طــظ 
وذمعتاتعــا الةاطتــئ لاضعغــظ الظفــعذ. طــع ذلــك 
ــب  ــئ لظع ــعرة واضت ــرة خ ــئ المع ــّثم طتاشز تص
اجــاثثام الســسعدغئ لقطــارات ضـــ "طثطــإ صــط" 
ولغــج شصــط حــرغًضا أخشــر شــغ الســغطرة سطــى 
افراضــغ والمعاظــأ الغمظغــئ لمظاشــع طحــارضئ 
ــام  ــئ الس ــئ، شصــث حــعثت ظعاغ جــسعدغئ/ إطاراتغ
ــرة  ــغ المع ــغ ش ــع العجــعد ا�طارات ٢٠١٥م ذقئ
تتئ جاار تثرغإ صعات افطظ شغ المتاشزئ(٥٢)، 
لضــظ الشــرض الفسطــغ طــظ وخــعل "الممبطغــظ 
العصــئ  ذلــك  شــغ  المعــرة  إلــى  ا�طاراتغغــظ" 
المعــرة  سطــى  لطســغطرة  الامعغــث  ضان  المئضــر 
با�لغــات  وربمــا  ُسمــان،  لســططظئ  المااخمــئ 
ظفســعا المائســئ إطاراتًغــا شــغ طتاشزــات جظعبغــئ 
الــعقءات،  لحــراء  افطــعال  (إغــثاق  أخــرى 
ــارات، وإظحــاء  ــى ا�ط ــار إل ــارات إبع ــط زغ وتظزغ
تــجام أطظــغ أو صــعات ظثئــئ وطــا حــابه)، غغــر أن 
سماظغــئ  تساجــغئ  أبــار  ا�طاراتــغ  العجــعد 
حــثغثة؛ ظزــًرا لطسقصــات الاارغثغــئ غغــر العدغــئ 
بغــظ الئطثغــظ، وترجــط إلــى اجــاظعاض تمطــئ 
العجــط  شــغ  ورجــمغئ  حــسئغئ  تخسغــث 
ظفــعًذا  شغــه سمــان  تماطــك  الــثي  اقجاماســغ 
طســــــــــــه  اضطــــــرت  تصطـــــغثًغـــا(٥٣)، 
المتاشزــئ،  شــغ  وجعدعــا  لاخفغــئ  ا�طــارات 
لائــثأ الســسعدغئ بممارجــئ الظفــعذ المئاحــر شــغ 
المعــرة بســث أن شحــطئ ا�طــارات، وذلــك سئــر 
ظحــر صعاتعــا واقجــاغقء سطــى المعاصــع التغعغــئ 
وطغظــاء  الشغزــئ  ضمطــار  المتاشزــئ  شــغ 
ظحــطعن، وطسَئــري خرشغــئ وحــتظ التثودغغــظ 
لــط  إذ  ٢٠١٧م،  ظعشمئــر  شــغ  سمــان  طــع 



غضــظ بمصــثور الســسعدغئ الاثطــغ ســظ عــثف 
إصاطــئ الظفــعذ شــغ عــثه المتاشزــئ الاــغ غمضــظ 
ــى  ــسعدي إل ــط ج ــعب ظف ــث أظئ ــا ط ــر أراضغع سئ
لطســسعدغئ  غآطــظ  الســرب،  بتــر  طعاظــأ 
ــغ  ــا ش ــر ظفطعم ــامرار تخثغ ــا اج ــارات طًس ولقط
عرطــج.  طدغــص  إغــران  أغطصــئ  تــال 

ــب  ــى ظع ــر سط ــاًق آخ ــصطرى طب ــرة ج ــش ججغ تدغ
شــغ  ا�طاراتغــئ  الســسعدغئ  افدوار  تئــادل 
المراتــض افولــى طــظ التــرب، أي صئــض اقظســتاب 
ا�طاراتــغ طــظ التــرب، شصــث صئطــئ التضعطــئ 
الغمظغــئ بســث إظــجال ا�طــارات صعاتعــا شــغ الةجغــرة 
وجــغطرتعا سطــى المغظــاء والمطــار شــغ أبرغــض 
ضظاغةــئ  جــسعدغئ  صــعات  بعجــعد  ٢٠١٨م، 
لطعجــاذئ الاــغ صادتعــا الرغــاض بغــظ التضعطــئ 
وا�طارات(٥٤)، واظاعئ باثفغش العجعد السسضري 
ا�طاراتــغ شــغ الةجغــرة بســث تصثغــط التضعطــئ 
ــك اجــامرت  ــظ، ورغــط ذل ــج افط حــضعى لمةط
الظاسمــئ  جغاجــاتعا  طمارجــئ  شــغ  ا�طــارات 
الةجغــرة  شــغ  المتطغغــظ  الســضان  قجــاصطاب 
وواخطــئ جغاجــات الاةظغــج، وضّعظــئ صــعات 
تابســئ لطمةطــج اقظاصالــغ وجــّطتاعا با�لغــات 
الصــعات  ظزــر  تتــئ  المثرســئ  والمرضئــات 
٢٠١٩ تجغــران  غعظغــع/  وشــغ  الســسعدغئ، 

م تمضظــئ صــعات اقظاصالــغ طــظ ذــرد الصــعات 
وإظعــاء  الةجغــرة  سطــى  المعجــعدة  التضعطغــئ 
تتــرك  أن  دون  لطتضعطــئ  الرجــمغ  العجــعد 
ــار  ــث أطا ــى بس ــئ سط ــسعدغئ المرابط ــعات الس الص

جاضًظا.
ظعب طامابض باسئغرات طثاطفئ.

شــغ  غعلغــع/ تمــعز ٢٠١٩م أسطظــئ ا�طارات سطى 
لســان بســخ طســآولغعا جــتإ صعاتعــا طــظ 
ــات  ــر أن تخرغت ــغ افط ــإ ش ــظ، وضان الشرغ الغم
المســآولغظ ا�طاراتغغــظ الصائطــئ بــأن بطثعــط 
أظحــأ ودّرب ا�قف طــظ السظاخــر المســطتئ خــارج 
إذــار الصــعات الظزاطغــئ لتضعطــئ طساــرف بعــا 
دولًغــا لــط غبــر اجــاعةان أي طــظ الصــعى الثولغــئ 
أو افطــط الماتــثة أو غســاثسغ دعحــاعا، أطــا 
افغــرب طــظ ذلــك شعــع خمــئ الســسعدغئ سطــى 
ــظ  ــرار ط ــح ج ــضغض جغ ــرى باح ــئ أخ ــام دول صغ
ألـــــــش   ٩٠ (ظـــــــتع  المصاتطــــــــــــغظ 
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طظعــا،  المثسعطــئ  التضعطــئ  غائــع  ق  طصاتــض) 
وغعجــث شــغ ظطــاق طخالتعــا التغعغــئ، شعــغ إطــا 
أن تضــعن طشطعبــئ سطــى أطرعــا إلــى تــٍث ق غمضــظ 
تطــك  تحــضغض  شــغ  ضالســئ  أظعــا  أو  تثغطــه، 
ــى  ــث افدظ ــك بالت ــى ذل ــئ سط ــعات، أو طعاشص الص
ــع  ــاراتغةغئ تعزغ ــص اج ــح، شعش ــع المرج ــثا ع وع
ــإ  ــارات تثرغ ــئ ا�ط ــظ "تعّل ــظ الئطثغ ــعذ بغ الظف
طسزمعــا  جظعبغــئ،  سســضرغئ  صــعات  وتمعغــض 
ــإ باقظفخــال ســظ الحــمال، شغمــا سمــثت  غطال
الســسعدغئ إلــى السمــض طــع بســخ العتــثات 
ــئ  ــغ تارب ــغ، الا ــح الغمظ ــغ الةغ ــضرغئ ش السس
وبســث  ُصئغــض  جــغطرتعط  ورشدــئ  التعبغغــظ 

جصعط خظساء"(٥٥).
 

خــارج  صــعات  تحــضغض  ُغســّث  ق  العاصــع،  شــغ 
ــا،  ــا ِخرًش الةغــح الظزاطــغ الغمظــغ ظعًةــا إطاراتًغ
التــجم"  "ساخفــئ  سصــإ  طئضــر  وصــئ  شمظــث 
ــسئ  ــث واج ــئ تةظغ ــغ سمطغ ــسعدغئ ش ــرسئ الس ح
لغمظغغــظ بشــرض الصاــال شــغ تثودعــا الةظعبغــئ، 
وأظحــأت ألعغــئ سســضرغئ غغــر تابســئ لــعزارة 
لســطفغغظ  صغادتعــا  أوضطــئ  الغمظغــئ،  الثشــاع 
طثظغغــظ ق خئــرة لعــط بالمةــال السســضري، وطــظ 
عــثه افلعغــئ لــعاء الفاــح المامرضــج شــغ طظطصــئ 
ضاــاف بخســثة بصغــادة رّداد العاحــمغ. وشــغ 
حــرسئ  ٢٠١٦م  الســام 
طحــارضئ  خطــئ  شــغ  والســسعدغئ  ا�طــارات 
لاحــضغض ألعغــئ السمالصــئ الةظعبغــئ خــارج صــعام 
الةغــح العذظــغ الغمظــغ، وعــثه افلعغــئ تمبــض 
إلــى ١٢  ألعغاعــا  تســثاد  صــعة ضاربــئ غخــض 
لــعاًء، وحــّضطئ رأس تربــئ شــغ سمطغــئ الرطــح 
ــط غضــظ لطةغــح العذظــغ شغعــا  ــغ ل ــغ الا الثعئ
جــعى طحــارضئ رطجغــئ. وطــظ العاضــح أن لعــثه 
افلعغــئ وقءات طاثاخطــئ جــسعدغئ وإطاراتغــئ، 
المراتئغــئ  الظاتغــئ  طــظ  خاضــع  طظعــا  شةــجء 
السســضرغئ لصغــادة ذــارق خالــح رجــض ا�طــارات 
شــغ الســاتض الشربــغ، بغظمــا عظــاك ألعغــئ أخــرى 
شــغ جئــال العازسغــئ وطــْعزع غــرب تســج وشــغ 

الخئغتئ بطتب تئثو أصرب لطسسعدغئ.   
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ظفــعذ  تتصغــص  سطــى  ا�طــارات  صــثرة  ترتئــط 
شاسطغــئ  بمــثى  الغمــظ  شــغ  راجــت وطســاثام 
ا�طاراتغــئ   – الســسعدغئ  المحــارضئ  ا�دارة 
لطثقشــات الاــغ تاصاذــع بخــعرة طئاحــرة طــع 
شــغ  الظفــعذ  تصاجــط  لمســاصئض  تخعراتعمــا 
الغمــظ، إضاشــئ لصــثرة الئطثغــظ سطــى تظســغص 
ــاتعما  ــغ جغاج ــات ش ــعاء الائاغظ ــا واتا طخالتعم
سطــى المســاعى ا�صطغمــغ. وبعجــه ســام بمــئ 
ــى  ــظ سط ــثرة الئطثغ طآحــرات تعتــغ بادــاؤل ص
إدارة خقشاتعمــا وتظســغص طخالتعمــا بخــعرة 
غغــر تظاشســغئ، طــا غدــع تــثوًدا أطــام الــثور 
تطــك  وأعــط  المســاصئض.  شــغ  ا�طاراتــغ 

المآحرات: 

• الفحــض الماضــرر شــغ تظفغــث اتفــاق الرغــاض 
والمةطــج  الغمظغــئ  التضعطــئ  بغــظ  المعّصــع 
اقظاصالــغ الةظعبــغ، وعــع شحــض غسضــج شــغ 
التصغصــئ سةــج الســسعدغئ وا�طــارات ســظ إظةــاز 
ــعب  ــغ جظ ــعذ ش ــط الظف ــئ لاصاج ــات ظعائغ تفاعم
الغمــظ؛ تغــث تدشــط ا�طــارات طــظ أجــض جــتإ 
الصــعات التضعطغــئ، وتتثغــًثا المتســعبئ بظزرعــا 
سطــى ا�خــقح، طــظ المتاشزــات الةظعبغــئ، وشــص 
اجــاراتغةغئ تعــثف �غةــاد جظــعب غمظــغ بــق 
إجــقطغغظ ضحــرط لاأطغــظ الظفــعذ ا�طاراتــغ 
وضمــان اجــامراره شــغ المســاصئض. لصــث سمــثت 
ــى الاســطغط بتــص  ا�طــارات شــغ وصــئ جــابص إل
ــغ تراعــا  ــئ الا ــغ الاساطــض بالطرغص الســسعدغئ ش
طظاجــئئ طــع "ا�خــقح" ولضــظ شــغ تــثود حــمال 
جــسعدغئ  ظفــعذ  جــاتئ  غمّبــض  الــثي  الغمــظ 
تصطغثغــئ إلــى تــث ضئغــر، أطــا شــغ جظــعب الغمــظ 
ا�طاراتــغ  الظفــعذ  طظاذــص  غدــط  الــثي 
المضاســئئ شاتئســئ ا�طــارات جغاجــئ اجــاؤخالغئ 
أوســجت  إذ  "ا�خــقح"،  طــع  شغعــا  عــعادة  ق 
ــا  ــقح" تظزغًم ــقن "ا�خ ــغ إس ــج اقظاصال لطمةط
إرعابًغــا، وتزــر أظحــطاه شــغ طتاشزــات جظــعب 
تمــعز  غعلغــع/  شــغ  الغمــظ 
٢٠١٧م، ضمــا أدارت طثطــط اغاغــاقت واجــع 

ــئ"، وطــفت الســةعن  ــادات "إخقتغ ــئ صغ لاخفغ
ــط  ــر طــظ أظخــاره، ب ــقت الســرغئ بالضبغ والمساص
ضشطــئ لادمغــظ اتفــاق الرغــاض بظــعًدا خاخــئ 
بســتإ جمغــع الصــعات المتســعبئ سطــى ا�خــقح 

طظ المتاشزات الةظعبغئ. 
ــعب طــظ  ــغ إخــقء الةظ بالظســئئ لطســسعدغئ غسظ
لقظاصالــغ  العازظــئ  و"ا�خــقح"  الةغــح  صــعة 
ــا ق  ــارات، وعــثا ط ــعب لقط ــث الةظ تســطغط طصالغ
ــئ  ــظ الظاتغ ــا ط ــه. أط ــعل ب ــاض الصئ ــظ لطرغ غمض
وجــعد  طرتضــجات  ا�خــقح  شغماطــك  العاصسغــئ 
اجاماســغ تصغصغــئ تةســض طــظ الخســإ اصاقســه 
طــظ الةظــعب. وعضــثا شــإن تتثغــث طســاصئض 
الةظــعب وترجــغط دوائــر الظفــعذ شغــه لــظ غضــعن 
ا�طــارات  تةــرأت  طــا  وإذا  إطاراتًغــا،  صــراًرا 
وحــّةسئ تطفاءعــا شــغ المةطــج اقظاصالــغ سطــى 
المثاذــرة  ذلــك  شســغسظغ  اقظفخــال  إســقن 

بالثور ا�طاراتغ برطاه. 

الغمــظ  ا�طاراتــغ طــظ  اقظســتاب  • تثاسغــات 
طظاخــش الســام ٢٠١٩م، وضمــا بــات طسطعًطــا شصث 
اظســتئئ ا�طــارات طــظ التــرب شــغ الغمــظ ق طــظ 
ــتابعا  ــث ضان اظس ــثا شص ــعذ؛ ل ــاتئ ظف ــظ ضس الغم
غتمــض ظعًســا طــظ المطالئــئ الدمظغــئ لطســسعدغئ 
بابئغــئ خغشــئ لاصاجــط الظفــعذ الماتّخــض ســظ 
تــرب وضســئ أوزارعــا تماًطــا طــظ وجعــئ الظزــر 
ا�طاراتغــئ، وباتــئ تســاثسغ تعزغًســا "ســادًق" 
ــا لطمضاجــإ. أطــا الســسعدغئ شغئــثو أظعــا  وواضًت
أظــه  وتــرى  ا�طاراتــغ  الاعجــه  عــثا  تســارض 
السمطغــات  ظعاغــئ  وأن  خاخــئ  فواظــه،  جــابص 
السســضرغئ الضئــرى شــغ الغمــظ ق تسظــغ بالظســئئ 
إلغعــا ظعاغــئ التــرب، شعــثه افخغــرة تظاعــغ شصــط 
الممطضــئ  رؤغــئ  تسضــج  جغاجــغئ  باســعغئ 
ــئ  ــئ الغمظغ ــان الثول ــا بضغ ــث سقصاع ــئ وتسغ افطظغ
التــرب  صئــض  سطغــه  ضاظــئ  طــا  إلــى  الةثغــث 
(شئراغــر  الغمــظ  شــغ  والبــعرة 

٢٠١١م).
طــظ جعــئ باظغــئ، حــّضض اقظســتاب ا�طاراتــغ 
طــظ السمطغــات السســضرغئ ضــث التعبغغــظ شــغ 
ــسعر  ــه ح ــث أظ ــا ُغساص ــئ شغم ــئ الئثاغ ــظ ظصط الغم
لصــث  لقطــارات.  التاجــئ  باظاصــص  جــسعدي 



ظةتــئ الســسعدغئ شــغ طظــع جــصعط طثغظــئ 
ــث  ــا بس ــظ سطغع ــعم التعبغغ ــثأ عة ــغ ب ــأرب الا ط
اقظستاب ا�طاراتغ بأحعر صطغطئ (دغسمئر ٢٠١٩م)، 
سطًمــا أن طــأرب عــغ المتاشزــئ الغمظغــئ الاــغ 
حــعثت اظســتاًبا إطاراتًغــا شسطًغــا وضاطــًق شــغ 
غعلغــع ٢٠١٩م، حــمض تفضغــك طظزعطئ خعارغت 
ــاء العجــعد ا�طاراتــغ  ــئ، وإظع ــعت الثشاسغ الئاترغ
شــغ طسســضر ختــظ الةــظ اقجــاراتغةغ الــثي 
لطاتالــش،  الرئغســغئ  السمطغــات  غرشــئ  غدــط 
والمــادي  المالــغ  وا�طــثاد  الامعغــض  وإغصــاف 

لةئعات طأرب وخظساء المتاذغئ. 

ــظ  ــئ الســسعدغئ ط ــث ظفســه تمضظ ــى الخسغ وسط
شــغ  الاشّغــر  ســظ  الظاجمــئ  الدشــعط  اتاــعاء 
باغــثن  افطرغضــغ  الرئغــج  إدارة  اجــاراتغةغئ 
تةــاه التــرب شــغ الغمــظ، وظةتــئ إلــى تــث بسغــث 
ــث دورعــا ضحــرغك اجــاراتغةغ  شــغ إســادة تأضغ
إلــى  التاجــئ  دون  الماتــثة،  لطعقغــات 
الثبطعطاجــغئ ا�طاراتغــئ الاــغ لسئــئ شــغ الســابص 
دوًرا أجاجــًغا شــغ الاصرغــإ بغــظ ولــغ السعــث 
الســسعدي طتمــث بــظ جــطمان وا�دارة افطرغضغــئ 

السابصئ. 

الســسعدغئ  ا�صطغمغــئ  السغاجــات  وتصــّثم 
المشاغــرة شــغ ا�وظــئ افخغــرة ضالمخالتــئ طــع 
طتثودغــئ  رغــط  ترضغــا  طــع  والاصــارب  صطــر، 
السعــث  ولــغ  أن  سطــى  أولغًّــا  دلغــًق  ظطاصعــا، 
الســسعدي حــّإ ســظ الطــعق ا�طاراتــغ، أو أظــه 
شــغ الطرغــص إلــى ذلــك، وعــثا ظعــب صــث غاســجز 
ــغ السغاجــئ الســسعدغئ بســث ترّبــع  ــاصئًق ش طس
ولــغ السعــث ســرش الممطضــئ رجــمًغا. وسطــى أغــئ 
تــال شــإن "دور المرحــث"(٥٦) الــثي صــام بــه 
زاغــث ذغطــئ  بــظ  ولــغ سعــث أبعظئــغ طتمــث 
افســعام الســابصئ غاســرض لطاراجــع، بالاجاطــظ طــع 
ــئ  ــثة السغاج ــغ أجظ ــغ ش ــر ا�طارات ــع الاأبغ تراج

السسعدغئ.

• الاعّجــه الســسعدي �صاطــئ اصاخــاد جــغاتغ 
طططــع  وذطئعــا  لقطــارات،  طظاشــج  وخثطــغ 
السام ٢٠٢١م طظ الحــرضات افجظئغئ الساططئ شغ 
طصراتعــا  ظصــض  افوجــط  والحــرق  الثطغــب 
ا�صطغمغئ الى الممطضئ بتطعل السام ٢٠٢٤م(٥٧)، 
طــا غظــثر بســئاق طتمــعم بغظعــا وبغــظ ا�طــارات 
ــئ  ــثاب المســابمرغظ والحــرضات، إضاش ــى اجا سط
لطثــقف طــع ا�طــارات تــعل تعزغــع تخــص 

إظااج الظفط شغ إذار طظزمئ أوبك بطج. 

إجمــاًق.. عظــاك الضبغــر طــظ المخالــح والاعثغــثات 
المحــارضئ الاــغ قتــجال تتّاــط سطــى الئطثغــظ 
ا�بصــاء سطــى سقصاتعمــا بسغــثة ســظ الاعتــر، لضــظ 
باذــراد  غفصــثان  الئطثغــظ  أن  طــا عــع واضــح 
وتظســغص  الثقشــات  إدارة  سطــى  صثرتعمــا 
جغاجــاتعما الماسارضــئ. لصــث سمــق لســظعات شــغ 
الغمــظ طــظ أجــض تضعغــظ ظفــعذ طحــارك إلــى تــث 
طــا، غغــر أن اظســتاب ا�طــارات طــظ التــرب شــغ 
الغمــظ دون تفاعمــات جثرغــئ طــع الســسعدغئ، 
سّةــض بثقشــات ذات سقصــئ بمســاصئض ظفــعذ 
الئطثغــظ وتتثغــًثا شــغ جظــعب الغمــظ. طــع ذلــك 
واجــاصرار  ا�طــارات  دور  إن  الصــعل  غمضــظ 
ظفعذعــا شــغ الغمــظ طرعــعن بالافاعــط سطــى 
ظتــع خــاص طــع الســسعدغئ، شافخغــرة تمطــك 
ورصــئ الحــرسغئ الغمظغــئ الاــغ طــا غــجال با�طــضان 
�ضســاف  المظاجــإ  العصــئ  شــغ  اجــاثثاطعا 
الظفــعذ ا�طاراتــغ، خاخــئ وأن ا�طــارات أوجــثت 
طــظ  الضبغــر  المظخرطــئ  الســظعات  خــقل  لعــا 
افســثاء شــغ الغمــظ والثطغــب والمظطصــئ السربغــئ 
ــسعدغئ  ــئ الس ــى المزط ــئ إل ــغ بتاج ــا، وع سمعًط
الــثور  أن  ضمــا  اقظاصــام،   وغــقت  لاةظــإ 
ــى  ــإ سط ــغ الشال ــج ش ــظ غرتض ــغ الغم ــغ ش ا�طارات
المعالغــئ  المســطتئ  شالفخائــض  عّحــئ،  أدوات 
وقءات  وتثارصــه  طظصســط  بسدعــا  لقطــارات 
الثاخطــغ  جععغــئ طاسارضــئ وطتفــجة لطخــراع 
ضمــا بئــئ طــظ طعاجعــات الحــغت سبمــان شــغ 
ــران  ــع/ تجغ ــغ (غعظغ ــض اقظاصال ــظ شخائ ســثن بغ
ــض  ــر بحــضض ضاط ــر غفاص ــا ا�خ ٢٠٢١م)، وبسدع
ــغ  ــص الا ــغ المظاذ ــئ ش ــئ اقجاماسغ ــى التاضظ إل
ــعض  ــح) وغس ــارق خال ــعات ذ ــا (ص ــغطر سطغع غس
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وغســعض زسجساعــا إذا طــا أرادت الســسعدغئ ذلــك.

إن إدراك ا�طــارات لتــثود الطســإ طــع "الحــصغص 
افضئــر" شــغ الغمــظ ق غسظــغ اقطابــال لــقرادة 
الســسعدغئ أو الاضغــش طــع جغاجــاتعا، وإغصــاف 
ــئ  ــظ وص ــظعا ط ــغ غح ــئ الا ــرب بالعضال ــئ الت تال
ضــث  اقظاصالــغ  المةطــج  شــغ  أتئاسعــا  �خــر 
ضــث  طئاحــرة  غغــر  وبخــعرة  التضعطــئ 
الســسعدغئ، وإظمــا غسظــغ المجغــث طــظ التــثر شــغ 
إدارة السقصــئ طسعــا لاةظــإ اظعغارعــا، بالاــعازي 
شــغ  الاأبغــر  زطــام  اجــاسادة  طتاولــئ  طــع 
السغاجــئ الســسعدغئ الاــغ طــظ العاضــح أظعــا لــط 
تتســط بســث خغاراتعــا بخــعرة ظعائغــئ شــغ الغمــظ 

والمتغط ا�صطغمغ. 
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ــب  ــران: الفــرص والمثاذــر لقطــارات، طسعــث دول الثطغ ٤٣- باظفحــئ ضغظــعش، الثبطعطاجــغئ طــع إغ
الرابــط:  سطــى  2021م،  حــئاط  شئراغــر/   26 واحــظطظ،  شــغ  السربغــئ 
 https://agsiw.org/ar/diplomacy-with-iran-opportunities-and-risks-for-the-uae-arabic

/

٤٤- بطشــئ اجــابمارات إغــران شــغ ا�طارات السام 2015م طا ظتــع 200 ططغار دوقر، وشغ السام 2017م 
ضاظــئ ا�طــارات عــغ الحــرغك المســاعرد الرئغســغ �غــران، طــع تةــارة بغظعمــا تخــض إلــى 12,9 ططغــار 

دوقر. المرجع ظفسه. 

٤٥- تعطــاس جعظــع، الاأبغــر ا�غراظــغ شــغ جغاجــئ ا�طــارات، طرضــج خظســاء لطثراجــات اقجــاراتغةغئ، 
29 جئامئر 2020م، 

 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11608

٤٦- إبغح، طرجع جابص.

٤٧- غعظس، طرجع جابص.

٤٨- جــاطعغض راطاظــغ، الســسعدغئ وا�طــارات تسمــقن سطــى اجــاظعاض حــراضاعما شــغ الغمــظ، طرضــج 
طالضعم ضغر- ضارظغشغ لطحرق افوجط، 26 جئامئر/ اغطعل 2019م، سطى الرابط:

 https://carnegie-mec.org/sada/79927

ــا شــغ ججغــرة طغــعن بمدغــص بــاب  ٤٩- داشســئ الســسعدغئ ســظ الصاســثة ا�طاراتغــئ المحــغثة تثغًب
ــغ  ــئ ش ــاءات ا�طاراتغ ــال ا�ظح ــظ أسم ــئ س ــعر شدائغ ــئ بخ ــر طثسم ــفئ تصارغ ــث أن ضح ــثب بس المظ

الةجغرة.

٥٠- شــغ حــئعة تعجــث الصــعات الســسعدغئ شــغ طثغظــئ ساــص ساخمــئ المتاشزــئ، شغمــا تطئــص 
ا�طــارات صئداعــا سطــى طغظــاء بطتــاف لطشــاز المســال سطــى الئتــر السربــغ، وشــغ تدرطــعت تســغطر 
ا�طــارات بخــعرة حــئه ضاططــئ سطــى طثغظــئ المــضق العاصســئ سطــى بتــر الســرب، بغظمــا تظاحــر صــعات 

جسعدغئ شغ جغؤعن.

ــجء  ــظ (الة ــغ الغم ــئ ش ــئ الســسعدغئ- ا�طاراتغ ــعد التربغ ــع، الةع ــج والضســظثر طغط ــضض ظاغا ٥١- طاغ
افول): سمطغئ السعط الثعئغ شغ سثن طباًق، طسعث واحظطظ لسغاجات الحرق افدظى، 10 أغسطج/ 

آب 2015م، سطى الرابط:
 https://bit.ly/3euVBCa
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٥٢- غتغــى الســعاري ورغــان بغطــغ (تترغــر)، المعــرة الغمظغــئ: طــظ السجلــئ إلــى صطــإ ساخفــئ 
الرابــط:  سطــى  لطثراجــات،  خظســاء  طرضــج  2019م،  تمــعز  غعلغــع/   15 جغعجغاجــغئ، 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

٥٣- المرجع ظفسه.

٥٤- غســعد الظحــاط ا�طاراتــغ شــغ الةجغــرة إلــى أواخــر الســام 2015م تغــث اجــاشطئ ا�طــارات إسخــار 
حــابق الــثي ضــرب الةجغــرة �رجــال طســاسثات سئــر العــقل افتمــر ا�طاراتــغ وطآجســئ خطغفــئ بــظ 
زاغــث، لضــظ جــرسان طــا وّجــسئ ا�طــارات ظحــاذعا لغحــمض طحــارغع الئظغــئ الاتاغــئ وتصثغــط الثثطــات 
ودشــع طرتئــات المعظفغــظ وحــراء وقءات اجاماسغــئ بشــرض بظــاء الظفــعذ، وبســث ذلــك بعصــئ صخغــر 
ــرة ولطشــرض ظفســه طــظ  ــغ الةجغ ــغ ش ــثأت الســسعدغئ بممارجــئ ظحــاط حــئغه بالظحــاط ا�طارات ب
خــقل الئرظاطــب الســسعدي لاظمغــئ وإسمــار الغمــظ. اظزــر: اتمــث ظاجــغ، جــصطرى طــظ إسخــار إلــى آخــر، 
2020 افول  ضاظــعن  غظاغــر/   30 افوجــط،  لطحــرق  ضارظغشــغ  ضغــر-  طالضــعم  طرضــج 

https://carnegie-mec.org/diwan/80929 :م، سطى الرابط

ــرق  ــغ لطح ــر- ضارظغش ــعم ضغ ــج طالض ــسعدي؟ طرض ــغ – ج ــراع إطارات ــظ خ ــض ط ــغ، ع ــث ظاج ٥٥- أتم
 https://carnegie-mec.org/diwan/79708 :افوجط، 22 أغسطج/ آب 2019م، سطى الرابط

٥٦- جاغفان قضروا، ا�طارات السربغئ الماتثة قسإ بسغث سظ افضعاء، طعصع ORIENTXXI، 14 شئراغر/ 
https://orientxxi.info/magazine/article2280 :حئاط 2018م، سطى الرابط

٥٧- عض تخّثع الاتالش بغظ ا�طارات والســسعدغئ؟ بغ بغ جــغ ظغعز سربغ، 8 غعلغع/ تمعز 2021م، 
سطى الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-57769826


